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 شهید دستغیب عدلکتاب 

 پیشگفتار

از آثار  «عدل»  سپاس خداى را که توفیق گردآورى وتنظیم کتاب

حضرت آية اللَّه سیّد عبدالحسین دستغیب   شهید بزرگوار وپدر عزيزم

را عنايت فرمود و با اين ترتیب، آثار آن بزرگوار در اصول   رحمه اهلل

قبلًا  نبوّت، امامت و معاد توحید، عقايد، تكمیل گرديد؛ زيرا کتابهاى:

مكرّر به چاپ رسیده است. آنان که از سالیان دراز با مؤلّف شهید، 

دانند که آن بزرگوار، بحث ماه مبارك رمضان  اند، مى سروکار داشته

داد و چند روزى نیز پس از  اختصاص مى« اصول عقايد»را به 

ى چند کرد. سه دوره از اين بحثها صحبت مى« عدل»، در «توحید»

هاى  يعنى نزديك سى سال قبل در جزوه 36تا  34روزه در سالهاى 

کتاب  31تا  22دست آمد که بخشهاى ده گانه  يادداشت باقیمانده به

از ويژگیهاى شهید   آخرين رمضان وبرکت بزرگ دهد. را تشكیل مى

بزرگوار ما اين بود که به پیشنهادهاى مؤمنین و افراد مورد اعتماد، 

کرد  خواست و مشورت مى د بلكه خودش از آنها مىدا گوش مى
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نمود که در کارها مشورت  وسنّت جدّش خاتم األنبیاء را پیروى مى

 12کردن است.

______________________________ 
 .159آل عمران:  ...«وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ »...  -(1)

 .38: شورى ...«بَیْنَهُمْ   وَأَمْرُهُمْ شُورَى»...  -(2)

 6عدل، ص: 

طبق معمول، بنده هم نظر خودم را اظهار کردم وگفتم در مورد 

اصول عقايد در بحثهاى ديگر به اندازه کافى صحبت شده، امّا درباره 

نكاتى است که هنوز بايد تحلیل گردد و با تنظیم آن، اثر « عدل»

باقى براى شما بماند. آن شهید عزيز، بدون ترديد وتأمّل پذيرفت 

« عدل»حث آخرين ماه مبارك رمضان عمر شريفش را به بحث وب

 باشد. اختصاص داد. اين کتاب، حاصل سخنرانیهاى مزبور مى

  تحلیلهاى سیاسى در ضمن بحث

جا که اسالم، دين عبادت، عقیده و سیاست و دين جامع دنیا  از آن

وآخرت است، طبعاً از مسائل روز نیز غافل نخواهد شد، از اين رو، 

                                                 
1  (1)-\i ... « َوَشاِوْرُهْم ِِف اْْلَْمِر»...\E  :159آل عمران. 
2  (2)-\i ... «بَ ْيَنُهْم   َوأَْمُرُهْم ُشوَرى»...\E  :38شورى. 
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و شهادت بهشتى ويارانش و « بنى صدر»ه روز ما سقوط مسأل

 خرابكارى گروهكها وجنگ تحمیلى صدّام بود.

در آن موقعیّت حسّاس که بسیارى از مقدّسین ظاهربین هنوز نسبت 

میل نبودند و بعضى از ناراضیها از افراط وتفريطهاى  به بنى صدر بى

اصّى داشت که تندروها زده شده بودند، آن شهید بزرگوار عنايت خ

مسائل روز را با گريز جالبى پیرامون بحث عدل مطرح کند و در اين 

طور  کتاب مكرّر به اين موضوع برمى خوريد. ناگفته نماند که به

خصوصى که از ايشان علّت اصرارش را بر مطرح کردن اين مسائل 

هنوز حتّى بسیارى از نزديكان من باطل بودن خطّ »پرسیدم، فرمود: 

قدر اصرار ورزيد  ، لذا اين«مندند ر رانفهمیده و به او عالقهصد بنى

تا آنان را متوجّه اشتباهشان کرد و خطّ انحرافى را افشا نمود، لذا از 

کتاب  جنبه سیاسى و تاريخى نیز اين کتاب مورد توجّه خواهد بود.

کتابى به اين جامعیّت، جذّابى وروانى،  «عدل»جامع و کم نظیر 

 وّع در بحث عدل، کمترپرمطلبى و متن

 7عدل، ص: 

کار عالم و عامى بخورد و از مسائل مهمّ  سراغ دارم؛ کتابى که به

کالمى بحث کند و با زبانى ساده، مشكلترين مطالب را پیاده نمايد، 
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که براى خواننده خستگى ايجاد نمايد و با داستانهاى  بدون اين

ه تنها در جهت متعدّد از آيات و روايات، شرح مطلب را بدهد، ن

عقیده بلكه در اخالق وتهذيب نفس وارشاد به خیر نیز، کاستى 

نداشته باشد، به راستى که کم نظیر است. حتّى بنده به عنوان کسى 

که چهل سال تقريباً شبانه روز با او بودم وده سال مستقیماً شاگرد 

اش وحدود چهل کتاب از آثارش را با توفیقات الهى، تنظیم  حوزه

دهم که از  ام، گواهى مى یح کرده و بر آنها مقدّمه نوشتهوتصح

بهترين وجامعترين آثار آن شهید بزرگوار، همین کتاب است. اينك 

براى شما خواننده عزيز، تحلیل مختصرى از مطالب اين کتاب را ذکر 

 کنم تا صداقت ادّعاهايم روشن گردد. مى

 از اصول عقايد شیعه است؟« عدل»چرا 

از اصول عقايد شیعه « عدل»سؤال مطرح بوده که چرا  از قديم اين

که علم، قدرت، حیات و کرم نیز از صفات خدا  شود با اين شمرده مى

دانند که عدل را از اصول  هستند و آيا غیر شیعه خدا را ظالم مى

شمارند؟ پاسخ اين مشكل را در بخشهاى نخستین اين  مذهب شیعه مى

، «عدل خدا»سأله اصولى است. از خوانید که آرى، عدل م کتاب مى

گردد واز  نبوّت، امامت و معاد پیدا شده و جبر و تفويض مردود مى
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شود و  عدل خداست که مقدّرات تكوينى، قضا و قدر درست پیاده مى

در امور تشريعى و تكلیفى، رعايت حقوق بندگان خواهد شد. و از 

ه الزم عدل اوست که در آفرينش موجودات، به هر کدام هر آنچ

 داشته، عطا شده است.

 8عدل، ص: 

دانند بلكه  که خدا را ظالم مى امّا ديگران مانند اشاعره نه اين

عقل ما کوچكتر از آن است که حسن وقبح را در کار »گويند:  مى

، لذا وقتى عدل را «خدا دريابد وادراکاتش در اين باره محدود است

شويم  د سخیف مبتال مىدر کار خدا شرط ندانستیم، به بعضى از عقاي

است. وقتى عقل، تكلیف کردن و « جبر»که از آن جمله اعتقاد به 

واداشتن وسپس عقوبت کردن را بر خدا زشت ندانست، قهراً قايل به 

 شود. مى« جبر»

  نه جبر و نه تفويض بل امرٌ بین االمرين

وردّ آن مطرح « جبر وتفويض»در بخش معظم از اين کتاب، مسأله 

رساند که جبر، برخالف وجدان است.  وبا بیانى رسا مى شده است

وقتى هزار دلیل هم بیاورند که جبر وجود دارد، وقتى ما احساس 

کنیم، هیچ  کنیم که اراده داريم و بر طبق اراده خويش کار مى مى
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دلیلى قابل قبول نیست. از اين گذشته اگر جبر باشد، چگونه خدا 

د و آن وقت زشتكار را عقوبت هم دار کار زشت وا مى انسان را به

خوانید، حال  فرمايد؟ نكته جالبى که در البالى اين کتاب مى مى

بسیارى از مردم است درامورى که مطابق میلشان باشد؛ مثلًا 

را از زرنگى وهنر  شوند و آن دار شدند، تفويضى مى که پول وقتى

؛ مانند دانند؛ امّا در امورى که بر خالف میلشان باشد خودشان مى

را از خدا  مرگ اوالد، يا نزول بال و مصیبت، جبرى شده و آن

که هر دو غلط است؛ چه جبر وچه تفويض. شهید  دانند در حالى مى

امرٌ بین »را رد و « جبر و تفويض»بزرگوار با بیان ساده وجالبى 

کند. در جبر، اين مسأله فلسفى  را توضیح داده و تشريح مى« االمرين

  ا، شرط است نه علّت را خوب شرحکه خواست خد

 9عدل، ص: 

فرمايد  دست خواننده داده، مى دهد وکلید حلّ اين معضل را به مى

اوباشد وخواست  خواست بشر کافى نیست تا تفويض و واگذارى، به

خدانیزعلّت نیست تا جبرشده وتخلّف معلول از علّت تامّه محال باشد 

تیار واراده هم به بشر داده بلكه خدا به انسان توانايى داده و اخ

است تا امتحان شود. انسان به نیروى خدادادى، اطاعت يا معصیت 
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اش نیز  طرف، اراده گردد و از آن کند ومستحقّ ثواب يا عقاب مى مى

اى خواست بشر پیش  محدود است به خواست خدا تا آن اندازه

در را همراهى نمايد. خالصه، بشر  برد که مصلحت الهى نیز آن مى

اش نه مستقلّ و نه همچون آلت محض مانند مرده  کارهاى اختیارى

جا که  در دست غسّال است بلكه به نیروى الهى واختیار خودش تا آن

« خیر»دهد. همچنین حضرت ايشان،  خواست الهى باشد، انجام مى

دهد و  از خذالن و واگذارى خدا را شرح مى« شرّ»به توفیق خدا و 

شود که خذالن خدا در اثر سوء عقیده يا رفتار  مخصوصاً يادآور مى

 باشد. خود شخص، يا کفران نعمتش مى

 پاسخ به پرسشهاى جوانان و مسائل روز

از جمله بحثهاى اين کتاب، مطرح کردن مسائل مورد گفتگو و ابتالى 

« عادل»جامعه امروز ما مخصوصاً جوانان عزيز است؛ مثلًا اگر خدا 

اى چیست؟ آفرينش شیطان براى چه؟ است، پس اين همه شرور بر

اين همه حیوانات موذى، درنده و سمّى براى چیست؟ بالها، مصیبتها 

وبیماريها تا برسد به مرگ براى چیست؟ پاسخ مجموع اين بحثها 

طور تفصیل مطرح شده امّا اجمالش اين است که:  طور اجمال و به به
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ست خیرش اصلًا شرّ امر عدمى است نه وجودى و آنچه موجود ا

  باالصاله

 10عدل، ص: 

وقت اين مطلب مهمّ فلسفى را با بیان  است و شرّ آن بالعرض. آن

فرمايد؛ به عنوان مثال: باران و آب، خوب  مثالهايى ساده، روشن مى

است يا بد؟ آيا کسى شكّى در خوبى آب دارد؟ آب در اصل خوب 

سیل، در که در محلّ  -است حاال تحت شرايط خاص، مثلًا خانه زيد

گودى، يا کنار رودخانه بوده، يا از گل وخشت ساخته شده بود 

کند. آتش، کارش سوزندگى  آب باران را بد نمى -وخراب شده

رساند وخیر است، حاال تحت شرايطى،  است، هزاران نفع مى

اى، يا شخصى، آتش گرفت، اين بالعرض است و گرنه آتش ذاتاً  خانه

کوبد؛ آنان که  وتفريطى را مىخوب است. سپس دو دسته افراط 

نتوانستند خداى خیر آفرين را مبدأ شرور بدانند، براى خدا شريك 

اند وآنان که  را پديد آورنده بديها دانسته« اهريمن»اند و  قايل شده

که جز خیر  خدا نشدند، در حالى« عدالت»ظاهر را گرفتند و قايل به 

ر عدمى وبالعرض نیست و هر موجودى در اصل خیر است و شرّ، ام

 است.
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  فلسفه وجودى شیطان

کند. شیطان در  شروع مى« شیطان»در پاسخ تفصیلى، از آفرينش 

میان مالئكه وخطیب آنها بوده وشش هزار سال خدا را عبادت 

کرده، پس در آفرينش او با آفرينش ملك چه فرقى است؟ امّا  مى

ت لذا واسطه کبر، رانده شد وآدم را وسیله طرد خودش دانس به

نسبت به او عداوت پیدا کرد و از خدا مهلت ماندن تا قیامت وتوانايى 

واسطه حكمتها و  وسوسه بنى آدم را خواست، خداوند نیز به

مصلحتهايى از آن جمله امتحان خلق و ظاهر شدن سعادتها 

وشقاوتها، همچنین پاداش عبادتهاى شش هزار ساله ابلیس، تقاضايش 

یب، هم آفرينش شیطان خیر بوده و هم مهلت را پذيرفت و با اين ترت

  دادن

 11عدل، ص: 

و توانايى او در وسوسه کردنش، پس شرّ شیطان بالعرض است نه 

خورد. مخصوصاً طبق  بالذّات. اگرکسى گول خور باشد فريبش را مى

کند که شیطان بر بشر تسلّط ندارد، تنها وسوسه  آيات قرآنى بیان مى

شما »گويد:  ر پاسخ مجرمین به آنها مىکند و فرداى قیامت د مى
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از اين گذشته،  3«.خودتان را مالمت کنید که گول خور بوديد

خداوند در برابر وسوسه شیطان، الهام ملك را قرار داده و گناه را 

دهد وباب توبه را نیز تا آخر عمر  يكى وحسنه را ده برابر پاداش مى

خوانید، اين هم  ب مىباز گذاشته است، حسب روايتى که در اين کتا

از برکات وجودى شیطان است. در مورد حیوانات سمّى و درنده نیز 

دهد که هر کدام چقدر خاصیّت مثبت دارند.  شرح مبسوطى مى

سموم هوا وگازهاى نامناسب را جذب کرده و باعث سالم شدن هوا 

عالوه، شر بودن براى آنها ذاتى نیست  شوند. به براى تنفّس بشر مى

 تحت شرايط خاصّى است.بلكه 

منافعى که بر اين حیوانات وسمّ آنها مترتّب است، بسیار است از آن 

جمله بسیارى از داروها بامقدارى سمّ و به اصطالح قدما ترياق 

همراه است وبراى شاهد مطلب، از بیمار فلجى که نیش عقرب او را 

یوانات به واسطه سمّ اين ح کند و آسیبهايى که به معالجه کرد، ياد مى

کند. نسبت به درندگان هم  وجود آمده باشد را خیلى اندك ذکر مى

کند؛ مثلًا خداوند الشخورها را براى  خواص مثبت متعدّدى ذکر مى

وجود آورده و در عین حال  پاك کردن زمین از عفونت مردارها به

                                                 
3  (1)-\i ... « ُوِِن َوُلوُمواْ أَنُفَسُكم َفََلتَ ُلوم»...\E  :22ابراهيم. 
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براى راحتى بشر، ترس زيادى از بشر در دل آنها افكنده تا به شهرها 

 اعات بشرى، حمله نكنند.و اجتم

______________________________ 
 .22ابراهیم:  ...«فَلَاتَلُومُونِى وَلُومُواْ أَنفُسَكُم »...  -(1)

 12عدل، ص: 

هاى آنان نیز وسیله  اگر به حیوانات درنده، درندگى داده، به طعمه

دفاع داده است. پرندگان را بال و آهو را دويدن و به گوسفند 

ى همچون انسان، يا سگ پاسبان گله داده است وکمتر ديده محافظ

 اى، بشرى را دريده باشد. يا شنیده شده که حیوان درنده

  فلسفه دردها و بیماريها در انسان

فرمايد: سبب بیماريها غالباً خود انسان است؛  در مورد بیماريها مى

کند، يا خوراکهاى نامناسب از پس يكديگر  مثلًا پرخورى مى

خورد. خوراك، بد نیست، ولى نظام طبیعى قابل استثنا نیست.  مى

شود گفت در مورد اين شخص، اثر خودش را نبخشد، در عین  نمى

حال همین بیمارى، دارو هم دارد، اگر خداوند، درد داده، دواى 

را هم داده است. مصلحتهاى معنوى که در بیماريهاى انسان نهفته  آن

د است، امّا در حقیقت، دواى دردهاى است، به راستى که صورتش در

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  12 

تر جلوگیرى  باطنى اوست؛ چه بسیار بیماريها که از بیماريهاى سخت

کند ودر اين زمینه روايتى از امیر المؤمنین علیه السالم اشاره  مى

کند که زکام را پیشگیرى از جنون وشكاف پا را جلوگیرى از  مى

  شى نفس انسانطغیان و سرک بواسیر و نظاير آن دانسته است.

سازد. انسان اگر همیشه سالم، ثروتمند  زندگى رفاهى، با بندگى نمى

 داند. و ديگر خودش را بنده نمى 4کند و پرقدرت باشد، طغیان مى

آنچه شیران را کند رو به 

   مزاج

احتیاج است احتیاج است 

  احتیاج

 

______________________________ 
 .7 -6علق:  « * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى سنَ لَیَطْغَىإِنَّ ا لْإِن»...  -(1)

 13عدل، ص: 

کار نفس، طغیان وسرکشى است، مگر بیمارى، فقر، مصیبت و مرگ، 

آيد. خالصه،  او را رام کنند وگرنه گردنش براى هیچ چیز فرود نمى

شود، لذا در اين کتاب  خوديّت نفس با بال، بیمارى وفقر کاسته مى

بیمار، مورد ترحّم و دعايش مستجاب است. آه او ثواب خوانید که  مى
                                                 

4  (1)-\i ... «َأن رََّءاُه اْسَتْغَن  ِإنَّ ا ْْلِنسَن لََيْطَغى * »\E  :7 -6علق. 
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تسبیح دارد، از او بخواهید تا برايتان دعا کند. نسبت به فقر و 

گرفتاريها هم همین مطلب است. نیازمندى انسان را از گردنكشى، 

گردد و نظیرش  کند و مصیبتها چه بسا باعث ارتفاع درجه مى دور مى

ايم که جدّش به او  سین علیه السالم شنیدهرا در قضیّه اباعبداللَّه الح

رسى مگر  اى است که به آن نمى براى تو نزد خدا درجه»فرمايد:  مى

اند، هر  طور که ارباب مقاتل نقل نموده لذا همان 5«.به سبب شهادت

اش  شد، چهره اى که بر حسین علیه السالم وارد مى مصیبت تازه

ديد که چگونه برکات و  مى گرديد؛ چون حقیقتش را تر مى برافروخته

 دنبال اين ماجراست. الطاف الهى به

  نعمت بودن مرگ

طور که  مرگ هم يك نوع نعمت است. مگر مرگ نیستى است؟ همان

گردد و  شود و وارد دنیاى وسیعى مى بچّه از رحم مادر خارج مى

دانست و به آن دلخوش  شكم مادر برايش زندان بود ولى بچّه نمى

گ نیز تولّد دوباره واز قفس دنیا خارج شدن و به جهان کرده بود، مر

وسیع آخرت قدم گذاشتن است؛ چرا بد باشد، مگر ما براى زندگى 

طور که بچّه براى در رحم  ايم؟ همان بر روى خاك آفريده شده

                                                 
 .170مقتل احلسني:  -(1)  5
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ماندن آفريده نشده است، پس مرگ خوب است و سبب نجات انسان 

ه دستغیب، يكى از اسرار از زندان تن است. شهید بزرگوار آية اللَّ

فرمايد: فرض  مرگ را با بیان لطیفى در اين کتاب بیان کرده مى

 شود، کنید مرگ برداشته شود، هر فردى که متولّد مى

______________________________ 
 .170مقتل الحسین:  -(1)

 14عدل، ص: 

نها، چقدر گرفتار آبا، اجداد و امّهاتش خواهد بود. پیرمردها و پیر ز

توانند تكان بخورند،  صد، يا دويست، يا سیصد ساله که حتّى نمى

ناچار بايد مانند طفل خرد سال با آنها رفتار کرد، خوراکشان داد و 

نظیفشان کرد. عالوه، ضعف قوا مخصوصاً قواى عقلى و دماغى، 

کند که جز  بار است. خرافت آنها را مانند حیوانى مى مصیبت

 خودش و ديگران، چیزى نخواهد بود. مزاحمت ودرد سر براى

  اى مهم پاسخ به شبهه

که: چرا در برابر گناه چند  شود اين شبهه ديگرى که مطرح مى

ساعته، عذاب همیشگى يا طوالنى است و اين با عدالت خدا 

سازد. در پاسخ اين سؤال مقدّمه جالبى ذکر نموده و تفاوت  نمى
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با حیات محض و جاودانه  حیات مادّى، ناخالص و ناپايدارى دنیوى

کند؛ زندگى دنیوى، اجتماعى و نیاز افراد به  آخرتى را بیان مى

شود امّا زندگى آخرتى، انفرادى است و  وسیله يكديگر برطرف مى

هر کس آنچه براى خودش فرستاده، دارد؛ البتّه نه به معناى اين 

نان است که با يكديگر مالقات ندارند، يا همسر و فرزندانشان با آ

نیست بلكه هر فردى، رفع نیازش به عقیده، اخالق و عمل خودش 

فرمايد: اگرکسى  شود نه ديگرى. درتشبیه جالبى مى برطرف مى

بیشترطول  گويند چندلحظه که زد، يا سم خورد، نمى خودش زخم به

نكشیده پس چرا بايدمدّتها مبتالباشد، يادر بستر مرگ بیفتد 

است، يك غیبت  ووضعى آن طبیعى الزمه نتايج، اين ورنجهاببیند؛ چون

اى، مردار خورى طوالنى و حسد ورزى، آتش افروزى  چندلحظه

جا  اين که العمل ونتیجه کارچنین است؛ کسى جاودانى است، عكس

ايمان نیاورد و باکفرمرد، خودش اقتضاى آتش جاودانى را با 

 خودش برده است و خالصه در آخرت، غلبه معنا بر صورت است.

 15ل، ص: عد

  عدالت، اساس تشريع احكام و اجراى حدود الهى
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را خوب بیان نموده که چگونه « عدالت خدا»در تشريع احكام، 

خداوند براى بشر، کمتر از طاقت او تكلیف معیّن فرموده و در عسر 

وحرج و موارد طاقت فرسا تكلیف را از انسان ساقط فرموده است. 

شده ودر اجراى حدود وقصاص  در باب کفّارات نیز رعايت سهولت

نیز عدالت کاملًا مراعات گرديده است. اجراى حدود را آرامش 

داند وبه مناسبت از  بخش اجتماع دانسته وضرورى زندگى بشرى مى

ظاهر روشنفكرانى که به اليحه قصاص اعتراض دارند، حمله کرده  به

کند؛  نالند، محكوم مى و دزدان بزرگى را که از بريدن دست دزد مى

آنان که مايلند دزد پرورى شود، نه دزد براندازى. از اين گذشته، 

شود و خدا مهربانتر  اجراى حدود در دنیا باعث پاك شدن مجرم مى

خاطر يك گناه، دوبار عقوبت کند، هم در  که شخص را به است از اين

از  ها بحث شفاعت و پاسخ به اشكال وهّابى دنیا وهم در آخرت.

واشكاالتى است که در بحث عدل « شفاعت»ين کتاب، بخشهاى مهمّ ا

ها،  اند. مخصوصاً در اين دوره که تبلیغات پوچ وهّابى به آن گرفته

گويند  دهند، از آن جمله مى انواع اتّهامات را به شیعه نسبت مى

جاى  منافات دارد! شیعیان به« توحید و عبادت خدا»با « شفاعت»

گردند تا شفیعشان گردند و در  مىطواف کعبه، به دور ضريح امامان 

گويند: شفاعت، تبعیض  پرستند! خالصه مى برابر خدا، آنان را مى
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ودخالت در کار خداست! و قرآن، شفاعت را رد کرده است! شهید 

سعید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل در اين کتاب، اين اشكاالت را 

  طور مشروح به

 16عدل، ص: 

طور مستدل  سخهاى مفصّل هر کدام را بهسازد و پا و ساده مطرح مى

گونه  دهد تا جاى هیچ و در عین حال، روان و منطقى شرح مى

دانیم و  اى براى کسى باقى نماند. ما خداوند را قادر مطلق مى شبهه

را طبق آيات  را بابى از ابواب رحمت خدا دانسته و آن« شفاعت»

اذن خدا به  به« یعشف»دانیم.  اذن و رضايت خدا مى متعدّد قرآن، به

رود نه مثل پارتى بازى در دنیاست چرا که ما شفیع  سراغ گنهكار مى

هر حال، با  دانیم. به را مستقل در کار و شفاعت را مستقل در تأثیر نمى

را رد  بیان بسیار شیوا هر گونه اشكال به مسأله شفاعت را مطرح و آن

حید، عبادت و رساند که شفاعت، خالف تو نمايد و به خوبى مى مى

عدل نیست. شفاعت موجب غرور وتجرّى نیست بلكه شفاعت بابى از 

اذن و  ابواب رحمت و مغفرت خداست. عین توحید وعدل است. به

هیچ وجه موجب  رحمت خداست و به رضاى خداست و موجب امید به

تأثیر وتأثّر در ذات خدا نیست و نظیر دارو براى بیمار است که خدا 
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بخشد. از همه اينها گذشته، شفاعت محتمل است، نه  ىبه آن تأثیر م

قطعى و هیچ عاقلى به امید نجات توسّط طبیب و دارو، سمّ نخواهد 

ارزش اعمال با  شود. خورد و به امید شفاعت، مرتكب گناه نمى

بخش ديگر اين کتاب به اين اشكال اختصاص   مقاصد مشروع و صحیح

بسیارى از مخترعین و  بینیم گويند: ما مى دارد که برخى مى

اند،  مكتشفین کافرند، با خدمت بسزايى که به اجتماع بشرى کرده

باشند وفالن مؤمن که چنین خیرى به ديگران  آيا اينها جهنّمى مى

نرسانده، بهشتى است؟ شهید دستغیب رحمه اهلل پاسخ اين پرسش و 

 دهد وجوه متعدّد مى اشكال را به

 17عدل، ص: 

جهنّم نتیجه عقیده انحرافى و عمل خراب است.  فرمايد: آتش و مى

زند، بايد ديد هدفش چه بوده  هر کار نیكى که از هر شخص سر مى

است؟ اگر پول يا شهرت بوده که به آن رسیده و از خدا طلبى ندارد 

اى بیمار، شفا  و اگر خدمت به خلق بوده وراستى خوش داشته عدّه

البتّه کار نیك بى اجر يابند و زندگى براى مردم آسوده شود، 

نخواهد ماند وخداوند تالفى خواهد فرمود، هر چند با تخفیف در 

 عذاب دادن آن مخترع و مكتشف باشد.
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 عذاب همیشگى براى کافر معاند

شبهه خلود در »گیرد،  مسأله ديگرى که مورد بحث مفصّل قرار مى

همیشه ماندن در آتش، چگونه با عدل خداوند «. عذاب است

د؟ با بحثى طوالنى، جاهل قاصر ومقصّر را تعريف و معرّفى ساز مى

کند و خلود در آتش را منحصر به معاندين دانسته و خدا را باالتر  مى

داند که تا حجّتش بر افراد تمام نشده، آنان را عقوبت  از آن مى

نمايد. نكته جالبى که بر آن پافشارى دارد اين است که میزان ثواب 

نسنجید. به تعبیر  -که کمّیّت وکیفیّت است -دنیوىوعقاب را با امر 

ديگر، عمل زياد و زيبا میزان نیست بلكه براى خدا بودن میزان 

است. اگر راستى عملت براى خدا خالص بود، يقیناً بهره آخرتى 

دارى وگرنه چه بسا عمل زياد و زيبا درکفّه سیّئات ثبت شده باشد. 

تأيید مطلب و از اخالص اهل  را براى« اصحاب رقیم»داستان جالب 

بیت علیهم السالم در اطعام طعام به مسكین، يتیم و اسیر و از خاتم 

نمايد. به  بخشى على علیه السالم و نزول آيه واليت نیز ياد مى

کند  مناسبت، از آفات قبولى اعمال مانند: حسد، ريا و عجب ياد مى

 داند مى و خالصه بابحث جالبى، جاهل قاصر را از عذاب معاف

 18عدل، ص: 
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و بحث روز، ترور شخص يا شخصیّت بزرگان دين، توسّط منافقین 

کوردل را محكوم وکار آنان را از روى عمد و تقصیر دانسته، مستحقّ 

 نمايد. عقوبت اخروى و مكافات دنیوى، معرّفى مى

  تعريف عدل از زبان على علیه السالم

مورد بحث قرار « نىعدل تكوي»در بخش ديگر اين کتاب مجدّداً 

گیرد وتعريف عدل را از زبان على علیه السالم چنین بیان  مى

اين عبارت جامع را  «.عدل آن است که به خدا تهمت نزنى» کند: مى

با ذکر مثالهاى متعدّد و تطبیق آن بر جمادات، نباتات وحیوانات، 

 را نیز نتیجه جهل و« ظلم»نمايد. شهید دستغیب رحمه اهلل  روشن مى

داند؛ چرا که وقتى انسان، راه صحیح را ندانست و يا  عجز انسان مى

رود و به ديگران  نتوانست راه درست را پیدا کند، ال جرم بیراهه مى

کند، امّا خداوند از هر جهل و عجزى مبرّاست بلكه به  ستم مى

عنوان مثال، پدر  کند. به هرچیزى دانا و تواناست پس هرگز ظلم نمى

دهد، يا آمپول تزريق  فرزند بیمارش، دواى تلخ مىمهربان، به 

کند، ولى پدر  کند و طبعاً بچّه ناراحت شده، نفرين وناله مى مى

کند؛ چون تنها مصلحت بچّه را در نظر  مهربان هیچ اعتنايى نمى

گیرد، بچّه جاهل از حقیقت مطلب و عمق خطر آگاه نیست، امّا  مى
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کند.  ارد انجام وظیفه مىپدر مهربان، طبق مصلحت و علمى که د

بینیم، به صالح ما و داروى درد  پس آنچه ما به نظر ظاهر، ناماليم مى

ماست، هر چند مصلحتش را نفهمیم؛ زيرا چه بسا اگر پولدار 

کرديم. به هر  خردانه ديگر مى شديم، فساد و بسیار کارهاى بى مى

  حال، بسیارى از کمبودها، خیر مؤمن

 19عدل، ص: 

سال گناه  يك شب تب، جبران يك»نچه روايت است که: است؛ چنا

شهید آية اللَّه دستغیب در اين بخش از کتاب، طورى حقیقت  6«.است

شود ناکامى از آخرت مهمّ  مطلب را آگاهانیده که انسان باورش مى

است نه دنیا و اى کاش! حاجتم را در دنیا نداده و برايم تالفى 

شود که قضاى  اين بخش متذکّر مىآخرت را ذخیره کرده بودند. در 

 داند نه هوس اشخاص. حوايج بر طبق مصلحت است که خدا مى

  لزوم فشارهاى فردى و اجتماعى، براى اصالح جامعه

کند که در آنها از خدا  دنبال اين بحث، آياتى از قرآن را عنوان مى

نفى ظلم شده است و فشارها و بالهاى اجتماعى را براى اصالح 

داند وبراى نمونه، به داستان  رورى و عین عدل مىجامعه، ض

                                                 
 .6/ ح 114/ 3فروع كاِف:  -(1)  6
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صد هزار  کند که يك تاريخى انوشیروان، مزدك و مزدکیان اشاره مى

مفسد را در يك روز قتل عام کرد و جامعه را از شرّ آنان آسوده 

شود  نمود، اين کار عین عدل وصالح بود. شهید بزرگوار ياد آور مى

چگونه مردم اين شهر، متوجّه  که در وباى عمومى در شهر شیراز،

کند که زير  آخرت شده ودل از دنیا کنده بودند و از مظلومى ياد مى

گفت، عزيزى او را نجات داد وبعد به او فهماندند  مى  يا اللَّه  شكنجه

واسطه فشار، رو به ما آورد و  که چه ظلمى به او کردى، گريزپايى به

جاى  ى دادى؛ البتّه تكلیف بهتو او را رهانیدى و دوباره او را فرار

خودش محفوظ است وغرض از ذکر اين داستان، بیان واقعیّت است 

واسطه فشار فردى يا اجتماعى، انسان رو به خدا  که گاهى به

 آورد، پس همین فشارها هم حكمتها ومصلحتها دارد. مى

______________________________ 
 .6/ ح 114/ 3فروع کافى:  -(1)

 20عدل، ص: 

  بدا از مهمترين بحثهاى عدل

شود. هنوز بر خیلى از افراد،  بحث مى« بدا»در اواخر کتاب، از 

را به معناى پشیمانى يا تبدّل رأى  حقیقت بدا روشن نشده و آن
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را موجب کفر  دانسته و حاضر به پذيرش آن نیستند و خالصه آن

ضى از علما که مسأله بدا، نصّ قرآن و به گفته بع شمارند در حالى مى

از متواترات اخبار اهل بیت علیهم السالم است و خداوند به چیزى 

همانند بدا پرستیده نشده؛ چرا که بدا به معناى علم پس از جهل، يا 

پشیمانى از تصمیم قبلى نیست بلكه غالب بودن خداوند بر امرش را 

مطرح و « قضا و قدر»و « تقديرات»رساند. بدين مناسبت، مسأله  مى

شود. همچنین  مقدّرات حتمى و معلّق وتأثیر دعا و صدقه بحث مى از

از بدا درباره اسماعیل پسر حضرت صادق علیه السالم وادّعاى واهى 

گردد. همچنین پیرامون دعاى حضرت دانیال  اسماعیلیّه صحبت مى

علیه السالم در قعر چاه و بر طرف شدن عقوبت قوم حضرت يونس 

الوقوع عذاب وزندانى شدن حضرت  قريبعلیه السالم پس از نزول 

آيد. شهید دستغیب  يونس در شكم ماهى ونجاتش، سخن به میان مى

رساند که ممكن است بدا در خداوند در  رحمه اهلل با بیانى رسا مى

معناى مجازى به کار رود، مانند مكر و استهزايى که خداوند نسبت 

، يا ممكن است در به کفّار دارد نه مانند مكر و استهزاى بشر است

شود که  کار رفته باشد؛ يعنى براى مخلوق آشكار مى معناى حقیقى به

کردند.  خداوند چنین خواسته و اراده کرده، نه آنچه قبلًا خیال مى

در اين بحث طوالنى، از سرنوشت و سعادت يا شقاوت افراد بحث 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  24 

و  کند که به برکت صدقه با اخالص شود و با ذکر حديثى، بیان مى مى

به مورد، همچنین نیكى به والدين و کار نیك کردن، موجب تغییر 

 گردد. سرنوشت شده و کسى که بايد شقى باشد، سعید مى

 21عدل، ص: 

اى که سعادتمند شد وسلطنت سبكتكین و  نیز داستانهايى از زانیه

هر  کند. به فرزندش به برکت ترحّم به آهو بچّه و رها کردنش ياد مى

رساند  اى همه امید بخش است و توحید محض را مىبر« بدا»حال، 

وطبق روايت، از هر پیغمبرى همراه با اقرار به وحدانیّت خدا، اقرار 

به بدا نیز گرفته شده است و روى هم رفته، قبولى بدا طبق مذهب 

 حق، در اثر درك قدرت بال منازع حق تعالى است.

  همه بايد عدالت را رعايت کنیم

رود که بازگشت همه علوم را به  از روايتى سخن مىدر آخرين بحثها 

داند: خدا را بشناسى، خدا با تو چه کرده، خدا از تو  چهار کلمه مى

شود. به اين مناسبت بحث  چه خواسته و چه چیز باعث نجات مى

کند و در جمله دوّم بر  مطرح مى« خداشناسى»مختصرى راجع به 

وند از ما عدل را خواسته کند. آرى، خدا تكیه مى« عدل»روى کلمه 
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 7«.دهد خدا به عدل فرمان مى»است و در قرآن دستور فرموده: 

همه بايد عادل شويم. عدل با خدا و عدل با خود و عدل با غیر را 

کند؛ ولى چون در جاهاى  سازد و چه شیرين بیان مى مطرح مى

ديگر بحث شده و به چاپ رسیده از ذکر آن خوددارى گرديد. براى 

مطلب، از حلم رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در برابر يهودى  شاهد

طلبكارش و از رفتار على علیه السالم با قاتلش ابن ملجم و 

که بايد عدل با دشمن را نیز از  کند مبنى بر اين سفارشهايى ياد مى

 دست ندهیم.

______________________________ 
 .90نحل:  -(1)

 22عدل، ص: 

تجاوز وا  کند که دشمنى با قومى، شما را به حث مىاز آيه قرآن ب

 ندارد وباعث نشود که از عدالت کنار رويد و تجاوز کنید.

  تنظیم اين مجموعه در ماه رمضان

يكى از برکات ماه رمضان براى شیرازيان، مجالس بحث اصول عقايد 

عالم بزرگوار شهید دستغیب رحمه اهلل بود که دو سوّم اين کتاب 

                                                 
 .90حنل:  -(1)  7
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هاى  اه رمضان آخرى آن شهید و يك سوّم آن مربوط به ماهبرکات م

باشد. تنظیم اين کتاب نیز در ماه مبارك  مبارك سالهاى قبل مى

هجرى قمرى، برابر با سوّمین ماه مبارکى است که از  1404رمضان 

گذشت، انجام گرفت و چه ماه پربرکتى.  شهادت آن سعید عزيز مى

شه جاودان بماند و در تحكیم امید است اين اثر نفیس براى همی

ويژه در  عقايد و رفع شبهات اقشار مختلف مردم، مؤثّر واقع شود به

دوره شكوفايى انقالب اسالمى ايران. امیدواريم خداوند متعال، اين 

خدمت را از مؤلّف و ديگر دست اندرکاران نشرش با حسن وجه 

شهید  بپذيرد و روح آن شهید سعید ونوه عزيزش و فرزند دلبندم

سیّدمحمّدتقى و ساير همراهانش را شادتر فرمايد. ولعنت بى پايان 

گونه گوهرهاى تابناك و چراغهاى  خداوند به منافقین کوردل که اين

هدايت را از ملّت ما گرفتند. خداوندا! طول عمر وعافیت مقام 

رهبرى وامّت اسالم را مستدام و توفیق خدمت به اسالم را به همه ما 

شوّال  3سیّدمحمّدهاشم دستغیب  -رما، بمنّه و کرمه. شیرازارزانى ف

1404 

 23عدل، ص: 
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  سالمت دين، باالترين نعمت براى انسان مؤمن

 

ارزانى داشت و باز ماه مبارك « حیات»شكر خداى را که نعمت 

رمضان را درك کرديم، آن هم در فصل تابستان که منتهاى آرزوى 

آرزوى امیر مؤمنان و هر شیعه  «یفالصّوم فى الصّ» هر مؤمنى است.

کند. هر  خالصى است. روزه تابستان است که انسان را منوّر مى

تر باشد،  چیزى که کفّ نفس آن شديدتر و خوددارى در آن سخت

ارزش آن بیشتر است. انسان در زمستان و روزهاى کوتاه و خنك، 

در اقتضاى کفّ نفس چندانى ندارد؛ امّا روزه تابستان مخصوصاً 

باشد که  مى 8«الصّوم لى وانا اجزى به» بعضى مواردش مصداق:

«. باشم روزه براى من است و من پاداش آن مى»خداوند فرمود: 

شكر کنیم خدا را و طلب مغفرت کنیم براى کسانى که سال گذشته 

نفر از شهداى واالمقامى که تا  72بودند و امسال نیستند. خصوصاً 

بودند به ويژه آية اللَّه بهشتى که شعبان در خدمت اسالم  26

پیشاپیش همه آنان بود. خدايا! در اين روز رحمت، به همه رحمت 

گفتگوى پیامبر صلى اهلل علیه و آله با على علیه  اى عنايت بفرما. تازه

                                                 
 .400/ 10وسائل الشيعه:  -(1)  8
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عدل و فروعاتش و »نظرم آمد بحث  به  السالم پیرامون سالمت دين

 در« اشكاالتى که در بحث عدل است

______________________________ 
 .400/ 10وسائل الشیعه:  -(1)

 24عدل، ص: 

اين ماه مبارك، عنوان و به مشكالتش پاسخ داده شود، بسیار مناسب 

است. بنابر خبرى که « ورع»است. پیش از عنوان بحث عدل، مسأله 

خدا صلى اهلل علیه و آله به  در عیون اخبار الرّضا است، وقتى رسول

 شوى، پرسید: سالم خبر داد که در اين ماه شهید مىعلى علیه ال

کشند، آيا دينم سالم است؟  که مرا مى وقتى «أفى سالمة من دينى»

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بشارتش داد که بلى، دينت سالم 

اين روش امیر  9است، آن وقت على علیه السالم آرام گرفت.

نین سرمشق باشد؛ يعنى المؤمنین علیه السالم بايد براى همه مؤم

پرسد آن لحظه  ترسد تا ما هم بترسیم، مى على علیه السالم از چه مى

شود دين آدمى همیشه در خطر  آخر، دينم چطور است؟ معلوم مى

است به نحوى که گاهى خودش هم متوجّه نیست که دينش از کفش 

                                                 
 .67/ 28: حباراْلنوار -(1)  9
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رفته و نفهمیده است. کسى که موقع مرگش، با حال ايراد واعتراض 

 دين مرده است. خدا باشد، بىبه 

ممكن است انسان يك عمر عبادت داشته باشد، ولى ساعت آخر، با 

 خداى خودش در جنگ باشد.

 محبّت دنیا در آخرين لحظات زندگى!

گفت: در حال  ايشان مى«. حاج مؤمن»نام مرحوم  رفیقى داشتم به

با احتضار يكى از بستگان شروع به خواندن سوره يس کردم، امّا او 

« عديله»دست اشاره کرد و نگذاشت قرآن بخوانم! خواستم دعاى 

بخوانم، باز هم نگذاشت. کمى حالت سكراتش تخفیف پیدا کرد 

خواهند از من  را هم مى وگفت: مگر من يك خانه بیشتر دارم که اين

بگیرند. معلوم شد اين پیرمرد بدبخت در حال مرگ، حبّ دنیا، حبّ 

خدا مقدّم داشته و با خداى خودش سر جنگ همین خانه خرابه را بر 

 دارد و تسلیم نیست!

______________________________ 
 .67/ 28بحاراألنوار:  -(1)

 25عدل، ص: 
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تسلیم پروردگارش  10که مؤمن بايد با تسلیم به خدا بمیرد. در حالى

حَنِیفًا »...  طور که بايد با تسلیم، زنده باشد تا نفس آخر باشد همان

مؤمن بايد دينش سالم باشد؛ يعنى کارى نكند که از  11...«.سْلِمًا مُّ

دين بیرون برود. هر گناهى که آدمى از روى قلدرى انجام دهد، به 

گويى چرا روزه  همان نسبت از دين بیرون رفته است. وقتى به او مى

خواهد روزه بگیرم  دلم نمى»گويد:  خورى؟ از روى قلدرى مى مى

، امّا اگر شرمنده است، عذرى «مرتجع هستید!به شما چه؟! شما 

کند، اين  گويد: زخم معده دارم و قلدرى نمى تراشد مثلًا مى مى

 شخص به خرابى اوّلى نیست.

  لزوم سالمتى از گناه در ماه مبارك رمضان

در خصوص ماه رمضان همین دعايى که روز اوّل ماه رسیده است 

سلّمنا فیه وسلّمه منّا وتسلّمه اللّهمّ قد حضر شهر رمضان » خوانى: مى

حرمت ماه رمضان اين ماه را از دست ما سالم قرار بده و ما  به» «.منّا

گويد زمان که  البد کسى مى«. را نیز در اين ماه رمضان سالم بدار

قابل اين حرفها نیست تا ماه رمضان از دست ما در امان باشد، در 

ت ماه رمضان، موجود که وجود مستقلّى براى آن است. ملكو حالى

                                                 
10  (1)-\i ... « ََوََلََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون»\E  :102آل عمران. 
 .67آل عمران:  -(2)  11
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است. فردا در برزخ و قیامت، هر شب و روزش جلوتان مجسّم 

طور که گناه  آيد، همان ها مى ها و استغفارها، روزه شود، ناله مى

 شود. داده مى 12 جلومان دفیله

______________________________ 
 .102ن: آل عمرا «وَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»...  -(1)

 .67آل عمران:  -(2)

سربازان ازبرابر شاه يا يكى از امرا و  رژه، عبورصفهاى منظم -(3)

 فرماندهان ارتش )فرهنگ عمید(.

 26عدل، ص: 

  ظاهر شدن اعمال ماه رمضان در برابر انسان

شود.  از اوّل ماه تا آخر ماه، تمام ساعاتش مانند فیلم، دفیله داده مى

ايى که فرستادى، موجود هست. ماه رمضان، تمام ذکرها و صلواته

موجود اعتبارى نیست بلكه موجود متأصّل است، منتها در عالم ديگر. 

خواهد کفّه حسناتش  هرکس مى»حديثى که رسیده اين است که: 

سنگین شود در اين ماه، زياد صلوات بر محمّد و آل محمّد 

                                                 
 سربازان ازبرابر شاه يا يكى از امرا و فرماندهان ارتش) فرهنگ عميد(. رژه، عبورصفهاى منظم -(3)  12
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رمضان خدايا! طورى قرار بده که صدمه من به ماه  13«.بفرستد

 نرسد، سالمتى در چیست؟

، پرهیز از گناهان است، تا فردا ماه «الورع من محارم اللَّه» در

رمضان زخم خورده جلوت مجسّم نشود بلكه تمام ساعاتش روح 

چیزى   وجوب پرهیز از گناهان روزمرّه در ماه رمضان وريحان باشد.

هانى را کنم اين است که بیايید گنا که به شما روزه داران عرض مى

که شبانه روز به آنها مبتال هستیم، آنها را ترك کنیم. بعضى از 

گناهان است که مورد ابتالى اهل ايمان نیست مثل شرب خمر، يا 

قمار بازى، ترك آن برايشان مهمّ نیست. بلى اگر اهل ايمان غیبت 

نكنند، اين مهمّ است پس اين گناهى که در معرضش هستى و مورد 

خواهد و نه  رك کن، غیبت را ترك کن که نه پول مىابتالئت هست، ت

جنبد. مضمون روايت شريف است که  زحمت، به آسانى زبان مى

شود؛ ولى غیبت کننده تا طرف  زنا با توبه آمرزيده مى»فرمايد:  مى

البتّه اين در  14«.غیبت شده او را حالل نكند، آمرزيده شدنى نیست

 ، واى اگر طرف نبوده،گوش طرف رسیده باشد صورتى است که به

                                                 
 .357/ 96حباراْلنوار:  -(1)  13
 .242/ 75مهان:  -(2)  14
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______________________________ 
 .357/ 96بحاراألنوار:  -(1)

 .242/ 75همان:  -(2)

 27عدل، ص: 

شود و آن هم مراتب  پشت سر او چیزى بگويى که اين تهمت مى

شود که در حكم قتل طرف است. پس از اين  دارد، گاه هتك او مى

 مقدّمه و تذکّرات، بحث را شروع کنیم.

  وجوب اعتقاد به اصول دين و مذهب

را بداند و اگر ندانست از  اى که واجب است شخص مسلمان آن عقیده

است. اصول مذهب يعنى  «توحید، نبوّت و معاد» اسالم بیرون است،

و « عدل»را قبول نداشت، شیعه نیست،  چیزى که اگر شخصى آن

سول خدا است. کسى که محمّد صلى اهلل علیه و آله را ر« امامت»

پذيرد.  دانست، قرآن هم کتاب آسمانى او است واحكامش را مى

همچنین قیامت حق است و روز جزائى هست. تمام اديان آسمانى 

بودند؛ دين تمام  توحید، نبوّت عامّه و معاد قايل به اين سه اصل:

پیغمبران است که اگر يكى از اين سه نباشد، دين الهى نیست، مانند 

حسب ظاهر، اسم خدا  ، همچنین منافقین که بههمین کمونیستها
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برند در حالى که معاد را قبول ندارند؛ چون آدمى را  وپیغمبر را مى

بینید  پندارند و عملشان شاهد اين مدّعاست. مى مرگ، نیست مى به

چقدر در کارهايشان بى بند و بارند، شكنجه دادن به مردم وکشتن 

عاد را قبول ندارند، اينها هیچ گناهان شاهد اين است که اينان م بى

دينى ندارند؛ چون در هر دينى، اين سه اصل هست. دين يعنى قبول 

که اين را قبول ندارد، کافر و نجس و  مسؤولیّت در آخرت، کسى

نكاح با او باطل است. حتّى اگر شخصى مسلمان بود وبعد منكر معاد 

جدا شود و اش بايد عدّه وفات نگهدارد و از او  شد، زن در خانه

نیازى به طالق هم نیست. اين روزها خیلى بايد مواظب باشید تا 

 مبادا دختر به کافر ومنافق بدهید.

 28عدل، ص: 

منكر معاد از گرگ هم بدتر است؛ چون از هیچ چیز باکى ندارد، چه 

گذارد و هفتاد و چند  ريزد. کسى که بمب مى خونهاى ناحقّى که مى

کشد، چون هیچ مسئوولیّتى را قبول  نفر مسلمان بى گناه را مى

ندارد، کافر است. ادّعاى مسلمانى آسان است ولى عملش را که 

 بینى، کاملًا منكر اسالم است. مى

 29عدل، ص: 
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  عدل و امامت ويژه مذهب شیعه اثنى عشرى

 

قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاإِلهَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِلْمِ »

جا رسید که اصول دين  بحث ديروز به اين 15.«إِلَّا هُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِیمُ

 واصول مذهب شیعه، توحید، نبوّت و معاد اسالم بر سه چیز است:

و « عدل»است. اينك پرسش اين است که چرا   عدل و امامت

صفتى است از « دلع»اند؟  را مخصوص مذهب شیعه دانسته« امامت»

شمار برود، چه  صفات الهى، اگر بنا باشد صفات خدا اصل به

خصوصیّتى براى عدل است که خصوص مذهب شیعه شده است؟ پس 

در دستگاه خداى تعالى   عدل معناى عدل بايد واضح گردد. اوّلًا:

 عبارت است از عطا کردن به هر موجودى آنچه را که سزاوار است:

، منع عطا از هر موجودى نسبت به  ظلم و «حقّه اعطاء کلّ ذى حقّ»

کنید  باشد. از طرف ديگر نگاه مى آنچه مستحقّ آن بوده است، مى

بینید در دنیا شرور و آفاتى هم هست؛ مثلًا در برابر نور، ظلمت و  مى

در برابر علم، جهل و در برابر غنا، فقر و در برابر کمال اعضا، نقص 

                                                 
 .18آل عمران:  -(1)  15
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شوند کور، يا کر، يا شل، يا  آفريده مى اعضا وجود دارد؛ بعضى که

 سیاه، يا زرد

______________________________ 
 .18آل عمران:  -(1)

 30عدل، ص: 

اند، يا همه خوشگل، يا همه بدگل، اين تفاوتها براى  آفريده شده

 چیست؟

دانند مثل زلزله يا سیل که يك دفعه  مى« شرور»حوادث ناگوار را 

شوند، اينها را شرور  رند، يا بى خانمان مىمی چند هزار نفر مى

افتد  بینید جوان بیست ساله مى دانند تا به مسأله مرگ برسد، مى مى

میرد ولى پیره زن صد ساله که همه از دستش ناراحتند،  و مى

 سازد؟ ماند، اين اختالفها با عدل چطور مى مى

 اعتقاد برخى از گمراهان به خداى خیر و خداى شرّ

پیدا شدند و  -که گويند اصلش هم از هند بوده -افرادبعضى از 

گفتند: اصلًا دو مبدأ و دوخدا وجود دارد! يك خدايى که خوبى 

باشد.  آفريند ومبدأخیر است وخداى ديگرى که مبدأ شرور مى مى
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آفريند، ديگر بدى  خواهند بگويند خدايى که خوبى مى مى

خداى خوبى  آفريند، لذا مرض، مرگ، زلزله و خرابى از نمى

آفرين نیست و با اين اعتقاد، براى خدا شريك تصوّر کردند. اينان به 

اند که براى مراعات تنزيه حق و پاکى از بد آفريدن،  قدرى نافهم

  يزدان و اهريمن  شوند و قايل به دو مبدأشده برايش شريك قايل مى

 شوند. پرست مى ازطايفه ثنويّه ودوگانه گويند وخالصه مى

اعدام فكم قد ضلّ  والشّرّ

   من
  يقول بالیزدان ثمّ االهرمن

 

داند، خداى خوب و  طايفه دو خدايى، عالم را داراى دو خدا مى

رسد و شیطان هر  شیطان؛ يعنى خداى خوب، زورش به شیطان نمى

  ال اله إلّااللَّه آورد و اين حرف، شرك ومنافى با چه شرّ است پیش مى

 .«وجود إلّااللَّهال مؤثّر فى ال» است:

پس بد  عالم هستى، يك واجب الوجود و يك مبدأ بیشتر ندارد.

اى عقال! دقّت کنید که شرّ چیست؟ آيا هستى   مطلق نباشد در جهان

 شرّ است؟ هر چه نگاه کنید
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 31عدل، ص: 

اى را  آيد و قريه خیر و شرورش بالعرض است؛ مثلًا همین سیل که مى

ان است که جز رحمت چیزى نیست، کند چیست؟ آب بار خراب مى

منتها در اين قسمت از زمین مصادف شد با شرايط زمانى و مكانى 

خاص؛ مثلًا سیل االغ کسى را برد، حاال که گاو يا االغ را برد، پس 

که بار  باران بد است؟ االغ مرد و از شرّ صاحبش راحت شد از اين

 ببرد، يا خودش را سیل برد.

  بى احتیاطى انسان

انسان! در مسیل توقّف نكن؛ حتّى براى نماز مكروه است تا چه  اى

جا تا به نماز  جا بمانى، جاى ديگر برو، شايد اين که آن رسد به اين

جا خانه بسازيد، جاى بلندى  ايستادى سیل تو را برد، اصلًا چرا اين

دور باشد، بسازيد. بعضى اوقات، مقدارى تقصیر خود  که از آفت به

که اين آب رحمت اگر به مزرعه رفته بود،  ت. ديگر آنانسان هم هس

اى را خراب کرد، خانه  کرد، حاال سر راهش خانه جا را آباد مى آن

را  شود آن چه بود؟ يك مشت سنگ و آجر بود، پخش کرد باز هم مى

درست کرد. اگر بگويى در اثر سیل، فالنى مرد، مگر مردن شرّ است؟ 

شود، خیرش  لم وجود حادث مىبعداً خواهیم گفت آنچه در عا
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مقصود بالذّات است و شرّش بالعرض و قلیل و خیرش در هر حال، 

غالب است. اگر بخواهیم اين معنا را روشن کنیم، بايد از اوّل بفهمیم 

که شرّى وجود ندارد، در عالم، شرّ مطلق نیست، هر چه هست خیر و 

ر اثر شرّش بالعرض است. خداوند همه چیز را خوب آفريده، د

شود، شرور بالعرض  تصادف، يا عوارض ديگر است که شرّ پیدا مى

است حتّى شیطان. در مقام شرّ بخواهند مثال بزنند، از شیطان بدتر 

 نداريم امّا همین شیطان را دقّت کنید که شرّش در چیست؟

 32عدل، ص: 

 شیطان کیست و شرّش چیست؟

نیست؛ چون  عبارت از موجودى غیر مرئى است، ديدنى« شیطان»

تر است. جنّ موجود  جنبه خاکى آن ضعیف و جنبه آتش در او قوى

وقتى « جن»شود.  غیر خاکى است، لذا معمولًا به چشم ديده نمى

شود، امّا بدن من و شما خاك و  شود، جزء هوا مى متالشى مى

«. مستور و پوشیده است»به معناى   جنّ  گردد. در لغت پراکنده مى

ت. آفرينش چنین موجودى خیر است يا شرّ؟ هر شیطان از جنّ اس

کند، هر ممكن  ماهیّتى که اقتضاى وجود داشته باشد منع فیض نمى

کند. موجودات  که آمادگى هستى پیدا کند، خداوند ايجادش مى
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غیر خاکى نیز همین قدر که اقتضاى هستى پیدا کنند، خداوند فوراً 

که  از وقتى« شیطان»  شیطان خطیب مالئكه فرمايد. ايجادشان مى

آفريده شد، در رشته خودش خیلى وارد و کار کن بود. جزء مالئكه 

اى بود. بنا به  و حتّى خطیب مالئكه گرديد. از نظر استعداد، اعجوبه

روايتى که در نهج البالغه از فرمايشات موال على علیه السالم است: 

 16«.دکرد و داخل مالئكه بو شیطان شش هزار سال عبادت خدا مى»

حاال اين شش هزار سال، از سنوات دنیا بوده، يا از سالهاى آخرت که 

هر روزش هزار، يا پنجاه هزار سال است، معلوم نیست. پس از شش 

هزار سال، از طرف پروردگار عالم، آدم خاکى آفريده و به بخشى 

امر شد که براى  -که شیطان نیز در بین آنان بود -از مالئكه

جا بود  ید )سجده به معناى خضوع است(. اينحضرت آدم خضوع کن

 من که از آتش هستم و به يك طرفة»که شیطان کبر ورزيد و گفت: 

______________________________ 
 .192نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

 33عدل، ص: 

روم، چگونه براى آدم که از خاك آفريده  العین از شرق به غرب مى

«. او خضوع نمايم؟ بشرى که عاجز استشده سجده کرده و براى 
                                                 

 .192هنج البَلغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  16
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وقتى کبر ورزيد، با توسرى رانده شد؛ چرا گفتى من؟ کى تو را 

آفريد؟ اين من که گفتى، خدا را منكر شدى، هر متكبّرى، الوهیّت 

خدا را منكر شده است، آفريننده تو و آدم، يكى است، هرکس گفت 

است، بهتر آن  شود که از راه بندگى بیرون رفته من بهترم، کشف مى

اند. آدم  کسى است که خدا او را بهتر بداند وگرنه همه عبد ذلیل

، شیطان 17 ذلیل است، شیطان هم ذلیل است، اصلًا مخلوق ذلیل است

هم مقهور است، نبايد فراموش کند و بگويد من، او را از عالم اعال 

راندند، کى او را رد کرد وراند؟ خودش، آنچه از طرف خداست، 

ست، اگر شرّى آمد، از طرف خودش هست، چطور شد شیطان خیر ا

رانده شد؟ خودش، خودش را راند. نگو خدايا! چرا شیطان را 

کرد، بد  آفريدى، خدا خیر آفريد، شش هزار سال که عبادت مى

 بود؟

 درخواستهاى شیطان از خداوند پس از سقوط

زند و خودش را  وقتى کسى سقوط کرد، طبعاً دست و پا مى

 کند. تر مى تبدبخ

                                                 
17  (1)-\i « َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه»...\E  :18انعام. 
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شیطان از خدا درخواست کرد در برابر اين شش هزار سال عبادت، 

غیر از جزاى آخرتى هر چه »کنى؟ ندا رسید:  به من چه عنايت مى

جا بود که چند حاجت از خداوند  اين«. شود بخواهى به تو داده مى

 18طلبید، يكى زنده ماندن تا قیام قیامت بود.

______________________________ 
 .18انعام:  ...«وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ » -(1)

 .14اعراف:  «يَوْمِ يُبْعَثُونَ  أَنظِرْنِى إِلَى»...  -(2)

 34عدل، ص: 

  قبول شدن خواسته اوّل و دوّم شیطان

خواسته اوّلش پذيرفته و تاقیامت به او وعده داده شد که زنده 

را بر بنى آدم مسلّط قرار دهد و که خودش  حاجت دوّم اين 19بماند.

گفت: خدايا! طورى باشد که بتوانم آنها را اغوا نمايم و حاجتش 

خداوند هم   هاى ابلیس الهام ملك در برابر وسوسه پذيرفته گرديد.

آفريند؛ يعنى  هاى ابلیس، براى آدم ملك مراقب مى در برابر وسوسه

شود تا  اى متولّد مى هشود، براى ابلیس نیز بچّ هر فردى که متولّد مى

                                                 
18  (2)-\i ... « يَ ْوِم يُ ْبَعُثونَ   أَنِظْرِِن ِإَل»\E  :14اعراف. 
19  (1)-\i « ْلَوْقِت ا ْلَمْعُلومِ  يَ ْوِم ا  قَاَل َفِإنََّك ِمَن ا ْلُمْنَظرِيَن* ِإَل»\E  :81 -80ص. 
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شود که او را الهام  او را اغوا کند، در برابرش ملكى هم آفريده مى

به خیر نمايد. اگر شیطان را آفريد، ملك را هم آفريد. گاهى سر دو 

خواهید گناهى  راهى هستید، خیرى وشرّى در کار است؛ مثلًا مى

ا در گويید: حیف است طعمه خوبى است، امّ کنید، در درونتان مى

گويید: خطر دارد، رسوايى دارد. اينها وسوسه والهام  برابرش مى

شیطان و ملك است. در برابر هر اغواى شیطان، الهام ملك هم هست 

تا عذرى براى کسى نباشد، اگر خداوند شیطان را بر انسان مسلّط 

که تسلّط شیطان، تسلّط واقعى  کرد، ملك را نیز مسلّط کرد. ديگر آن

قرآن مجید است که شیطان بر هیچ بشرى تسلّط  نیست، صريح

رسد،  کارش تنها وسوسه است و زورش به هیچ بشرى نمى 20ندارد.

کنید، گردن شیطان نیندازيد، در ماه رمضان که  هر کارى مى

بینید براى بعضیها با غیر ماه رمضان فرقى  شیاطین در غل هستند، مى

 کند. نمى

______________________________ 
ص:  «يَوْمِ ا لْوَقْتِ ا لْمَعْلُومِ  قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ا لْمُنْظَرِينَ* إِلَى» -(1)

80- 81. 

                                                 
20  (2)-\i ... « َوَما َكاَن ِلَ َعَلْيُكم ّمن ُسْلطٍن ِإَلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِل»...\E  :22ابراهيم. 
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وَمَا کَانَ لِىَ عَلَیْكُم مّن سُلْطنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى »...  -(2)

 .22ابراهیم:  ...«

 35عدل، ص: 

  گفتگوى شیطان با يكى از اهل علم

يكى از اهل علم، شب در خواب شیطان را ديد، پرسید »گويند: 

عالى شیطان هستید؟ گفت: بلى. فرمود: ما هر چه روى  جناب

کاغذها و ديوار مستراحها شكل شیطان را ديديم، شكل مهیبى بود، 

شاخى و دمى و هیكل موحشى، عكس تو خیلى موحش است ولى 

وگرنه ما به  طور نیستى؟ گفت: قلم به دست دشمن افتاده خودت اين

هر حال، خداوند گفتگويى که فردا میان  به«. اين زشتى هم نیستیم

گفتگوى اهل  شود، در قرآن خبر داده است. ها مى شیطان وجهنّمى

کنند  گويند و اعتراض مى جهنّمیان به شیطان بد مى  جهنّم با ابلیس

که تقصیر تو بود که ما را جهنّمى کردى و نگذاشتى ما به بهشت 

خدا وعده حق به شما داد و من هم »گويد:  م! شیطان هم مىبروي

اى دادم و خلف وعده کردم، شما غلط کرديد حرف مرا  وعده

رسد به  شنیديد، مرا مالمت نكنید بلكه خودتان را مالمت کنید، تا مى

که  گونه تسلّطى بر شما نداشتم جز آن گويد: من هیچ جا که مى اين
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ها! اى  اى جهنّمى 21«.جابت کرديدشما را خواندم، شما مرا است

گنهكاران! شیطان کى و کجا بدون اختیار تو را به گناه انداخت؟ 

 شیطان کارش تنها القا و وسوسه بود.

______________________________ 
وَقَالَ الشَّیْطنُ لَمَّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقّ » -(1)

 .22ابراهیم:  ...«مْ وَوَعَدتُّكُ

 36عدل، ص: 

چیزى که هست تو نوکر خوش فرمانى براى شیطان بودى، خوب 

که به زور تو را بكشاند، خودت  بردى نه اين فرمانش را مى

خواستى غالم حلقه به گوشش نشوى، شیطان کسى را به زور  مى

نمايد.  کند و وسوسه مى برد، تنها شايدى برايت درست مى جهنّم نمى

کند، شیطان  تى انسان مرتكب آن وسوسه شد، شیطان را لعنت مىوق

کند که چرا فريب خوردى، نفس خودت هست که  هم او را لعنت مى

هاى نفس است که انسان را اسیر و  تو را ذلیل کرده است، خواسته

کند. پس نگو خدا چرا شیطان را آفريد که مرا  ذلیل هوا و هوس مى

شويق و ترغیب در گناه يا تهديد در عبادات، به جهنّم ببرد، او غیراز ت

طرفه نیست.  کس مجبور و يك دانى هیچ کارى ندارد، بعد خودت مى
                                                 

21  (1)-\i « َا ُقِضَى اْْلَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَّْق َوَوع  .22ابراهيم:  E\...«دتُُّكْم َوقَاَل الشَّْيطُن َلمَّ
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جويد از کسانى که او را  شیطان تبرّى مى»فرمايد:  در قرآن مى

 22«.پیروى کردند

  هشدار به گروهكهاى شیطانى

اى پسر! يا دختر فريب خورده از گروهكها! هرکس تابع هر امام 

اطل شد، همین اوضاع شیطان براى اوست. آن امام باطل، چند ب

رود و شروع  شیطانك درست کرده و نزد اين جوان پسر، يا دختر مى

کند. جوان کم تجربه است و دين درستى که ندارد،  به تزريق مى

اطّالع کافى هم که ندارد، میل نفسانى آنها را هم که فراهم 

رود، اينها هم  آن مردك مى آورند، باألخره همان راهى که مى

برند همچون گلّه گوسفند که به پاى  که اينها را مى روند، نه اين مى

ها هم  کند، اين بیچاره رود، هر چند چوپان راهنمايى مى خودش مى

 روند. طرف مى طرف و آن به دستور شیّادان، اين

______________________________ 
اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ا لْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ » -(1)

 .166بقره:  «بِهِمُ الْأَسْبَابُ

 37عدل، ص: 

                                                 
22  (1)-\i « ُِإْذ تَ ََبَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعواْ ِمَن الَِّذيَن ات ََّبُعواْ َوَرأَُواْ ا ْلَعَذاَب َوتَ َقطََّعْت ِِبُِم اْْلَْسَباب»\E  :166بقره. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  47 

شوند، زيانكارترين افراد بشر  به راستى اينان که پیرو شیطان مى

هستند و از شیطان و فرعون بدبخت ترند. اينهايى که تابع بنى صدر 

 دانید چرا؟ شوند، مى تر مى خود آنها بدبخت و رجوى هستند، از

  گفتگوى جالب هارون و زاهد زمان

يا ديگرى، عالم زاهد وقت در « هارون»يكى از خلفاى عبّاسى 

 حضورش بود.

کنم از شما با  من هر چه فكر مى»خلیفه اين عبارت را گفت: 

ام؟ خلیفه گفت: ترك  ترى سراغ ندارم. زاهد گفت: چه کرده همّت

کردى و به آخرت سرگرم شدى، بلى همّت کردى که دست از  دنیا

که چیزى نیست، مال جز دردسر  دنیا برداشتى. زاهد گفت: اين

چیست، هر که از مال فرار کند، راحت طلب است، رياست چیست، 

جز دردسر. رياست چند ماهه بنى صدر چه بود؟ جز بدبختى و 

بیشتر شود. من که  دردسر، تمام در فكر اين بود که چه کند قدرتش

از دنیا گذشتم همّتى نكردم بلكه همّت براى شماست، از جناب خلیفه 

ترى سراغ ندارم، چون شما آخرت و سلطنت باقى را رها  با همّت

کردى، اين همّت است، دنیاى بى اعتبار را گرفتى، همّت کردى. 

گويد، واقعاً کسى که آخرتش را  خلیفه فكرى کرد و ديد راست مى
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قدر پست  نیا بفروشد، خیلى پستى است. ممكن است انسان اينبه د

حكومت نقد رى را بگیرد و آخرت را نسیه « ابن سعد»بشود که مثل 

تر  پندارد و موهوم دنیوى را بچسبد. خلیفه گفت: از من هم پست

؛ کسى که  من باع آخرته بدنیا غیره سراغ دارى؟ زاهد گفت:

  آخرتش را براى دنیاى ديگرى

 38ص:  عدل،

کسى که عامل آمريكا  23«.تر از اوست بفروشد اين ديگر بدبخت

بشود، براى هدف آمريكا خودش را به زحمت بیندازد، دينش را 

براى دنیاى ديگرى مثل بنى صدر و رجوى بگذارد، به اعالم 

وبزرگان ايراد بگیرد که چرا بنى صدر را کنار زدند، اين هم آدم 

رون دينش را براى دنیايش داد، امّا بدبخت و بسیار پستى است. ها

تر کسى است که  رسد؟ بدبخت اگر رجوى رئیس شود، به تو چه مى

دينش را روى دنیاى ديگرى بگذارد. اين دختر و پسرهاى فريب 

تر هستند، آنها دينشان را به دنیايشان  خورده، از رؤسايشان بدبخت

فروشید.  ىفروختند، شما براى درست شدن دنیاى آنها دينتان را م

برويد بمب بیندازيد، چاقو بزنید، آشوب کنید، باألخره دولت ساقط 

                                                 
 .345/ 11وسائل الشيعه:  -(1)  23
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شود و راه براى آمريكا باز شود، در اين صورت اى دخترك! نصیب 

رسد؟ تعقّل کن، اآلن دينت را  تو چیست؟ در اين میانه به تو چه مى

روى دنیاى رؤسايتان گذاشتید، اين چقدر بدبختى است؟! آن وقت 

اندازد. کسى را به زور در بهشت يا  گردن اين و آن مى تقصیر را

اندازند، هرکس به هر طرف رفت، به پاى خودش رفت.  جهنّم نمى

رود، منتهاى خط را در نظر بگیرد، شمال يا  هرکس هر خطّى مى

جنوب، شرق يا غرب، باألخره تا خطّ تو چه باشد، خطّ گناه و شهوات 

م خواهد بود. خطّ ديگر هم وخوشیهاى دنیا آخرش به گودال جهنّ

هست، از خود گذشتگى و مجاهدت در ترك گناه، چنین انسانى، از 

 ساعت مرگ، در دروازه بهشت است.

  خالصه بحث

پس خالصه بحث اين شد که اعتراض به آفرينش شیطان، غلط است؛ 

 چون در

______________________________ 
 .345/ 11وسائل الشیعه:  -(1)

 39عدل، ص: 
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آفرينش جز خیر نیست، در آفرينش شیطان و ملك از اين جهت فرق 

نیست، خدا موجودى که استعداد داشت آفريد، حاال او راه کج برود 

يا راست. وسلطه داشتن بر بشر نیز به معنى وسوسه کردن است نه 

واداشتن، صرف دعوت است. عالوه، خداوند ملك را نیز در برابرش 

ايت کردن هر انسانى، يك شیطان دارد و قرار داده است، براى هد

 يك ملك، هم مضل و هم هادى.

 ناله حضرت آدم علیه السالم و دلدارى خداوند

که حضرت آدم ابوالبشر علیه السالم به خدا نالید که:  پس از آن

خدايا! چنین دشمن سختى براى اوالد من آفريدى؛ دشمنى که »

ندا رسید: «. را مهلت دادى بیند و تا روز قیامت او اوالدم او را نمى

آفرينیم و در  اى آدم! در برابر هر شیطانى، ملكى براى اوالدت مى»

اى، ده جزا و در برابر هر گناه، يك جزا خواهم داد و  برابر هر حسنه

لزوم  «.ايم که باب توبه را تا آخر، براى اوالدت باز گذاشته سوّم آن

کند، در آخرش از  کر مىوقتى آيه توبه را ذ توبه از اعمال ناپسند

گويد؛ يعنى مقتضاى حكمت الهى، باز  حكمت خودش نیز سخن مى

بودن باب توبه است. با اين حساب، ديگر حجّتى براى کسى باقى 

چرا »گويند:  ماند؛ چون هر عذرى که بیاورد، در آخر به او مى نمى
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حاال به زبانت فحش دادى، چرا توبه نكردى؟ کى «. توبه نكردى؟!

واند فرداى قیامت پاسخ دهد، لذا حضرت سجّاد علیه السالم در ت مى

سیّدى ارحمنى إذا انقطعت حجّتى » کند: دعاى ابى حمزه عرض مى

 ...«.وطاش عند سؤالك اياى لبّى 

 40عدل، ص: 

خدايا! به من رحم کن، آن وقتى که ديگر حجّت براى من تمام »

در محكمه عدل «. گردم شود و در مقام پاسخ دادن، حیران مى مى

. «وال حجّة لى فیما جرى علىّ فیه قضاؤك» الهى، چه جواب دارى:

 توانى عذر موجّهى بیاورى. هر چه بگويى، پاسخ دارد، نمى

  عمر انسان، فرصتى براى جبران اشتباهات

«. خدايا! ما را به دنیا برگردان، حاال فهمیديم»گويند:  خطاکاران مى

دازه کافى به شما عمر نداديم، اگر آيا به ان»گويند:  در پاسخ مى

خواستى آدم شوى، در اين مدّت شده بودى، انبیا و هشیار  مى

، موت نذير»در روايت دارد:  24«.شما همه چیز را گفتند دهندگان به

ات مرد، اين براى تو هشیار  همسايه است؛ يعنى اى کسى که همسايه

سال زير چه بسیار کسانى که پارسال بودند و ام«. دهنده است

                                                 
24  (1)-\i ... « َُّر ِفيِه َمن َتَذكََّر َوَجآءَُكُم النَِّذيُر أَوَلَْ نُ َعّمرُْكم مَّا يَ َتَذك»...\E  :37فاطر. 
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خاکند. اى سیّد! شايد سال ديگر هم تو نباشى، پس به فكر باش، 

ها زياد است ولى کیست که به هوش  ؛ يعنى ترسانندهنذر 25بترس.

 آيد ومتذکّر شود وکارهايش را اصالح نمايد.

 شگفتى از گستاخى برخى از انسانها

که انسان خودش رامنزّه بكند، به  حیايى است براى اين چقدر بى

  تگاهدس

______________________________ 
 ...«أَوَلَمْ نُعَمّرْکُم مَّا يَتَذَکَّرُ فِیهِ مَن تَذَکَّرَ وَجَآءَکُمُ النَّذِيرُ »...  -(1)

 .37فاطر: 

دانید که اين سخنرانى در آخرين ماه مبارك رمضان از  مى -(2)

واقع  اش باشد که پیش بینى عمر پربرکت شهید آية اللَّه دستغیب مى

 گرديد، پس چه نیكوست ما هم به فكر خودمان باشیم وعبرت بگیريم.

 41عدل، ص: 

گیرد که چرا خدا چنین کرد؟ خدا کارش خوب و  آفرينش ايراد مى

درست است، توى سر خودت بزن که من چرا چنین و چنانم و گرنه 

                                                 
 اش واقع گرديد، پس چه نيكوست ما هم به فكر خودمان باشيم وعَبت بگريمي. باشد كه پيش بين دانيد كه اين سخنراِن در آخرين ماه مبارك رمضان از عمر پربركت شهيد آية اللَّه دستغيب مى مى -(2)  25
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کوچكتر از آنى که بتوانى ايرادى به دستگاه آفرينش بگیرى، خودت 

 ح کن.را اصال

 لزوم امیدوار بودن به رحمت واسعه خداوند

جايى که شیطان از باب رجا وارد شد و در برابر عبادت شش هزار 

اش از خدا حاجت طلبید، او را رد نكردند، آيا من و تو را رد  ساله

کنند؟ لذا بايد هرگز از رحمت خدا نا امید نشد و با يك عالم  مى

خدايا! گناهان ما بیش از  يا اللَّه!  امید، رو به درگاه خدا آورد، يك

 الهى العفو. شماره است، ولى فضل و رحمت تو بیش است،

 42عدل، ص: 

 

  وجود حكمت الهى در خلقت موجودات

 

خالصه بحثهاى دو روز گذشته اين شد که بشر آنچه در عالم وجود از 

بیند، از انواع سختیها، بالها، قحطى  خالف میلها و ناراحتیها مى

ها و توفانهاى خانمان برانداز، يا جنگهاى خونین و  یمارى، زلزلهوب

نامد. يا در مورد حیوانات،  مرضهاى عمومى، همه اينها را شرّ مى
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گويد: چرا انسان از حیوان بار بكشد؟ چرا آنچه به انسان داده به  مى

حیوان نداده تا بارکش انسان گردد؟ يا چرا به بعضى از افراد، کمتر 

 .داده است

اى صد گونه  يكى را داده

   نعمت

يكى قرص جوى آلوده در 

  خون

 

مثلًا يك نفر کور مادر زاد، يا ناقص الخلقه آفريده شده است، 

خداوند چرا عقرب را آفريد که آدمى را بزند و بكشد. مار و ديگر 

ها تا  گونه شبهه اين  شبهه و پاسخ آن حیوانات سمّى را چرا آفريد؟!

آيد، اصلًا چرا آفريد و جان داد که حاال آنها را  مى سر حدّ مرگ

را بگیرد و چراهاى ديگر. اين چون  بگیرد؟ چرا اوالد داد تا بعداً آن

 و چراها بر دو قسم است:

 43عدل، ص: 

ايراد اين است که چون در عالم شرور است، پس بايد  قسم اوّل:

ثنويّه و  خداى ديگر باشد که شرّ آفرين است! ديروز گفتم اينها

از اين شرور، ظلم الزم  که: قسم ديگر آن دوگانه پرست هستند.
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آيد. خالصه يا براى خدا شريك قايل شدند، يا منكر عدالت خدا  مى

گونه امور را نشانه عدم سرپرست  شدند بلكه بعضى از نادانان اين

دانند! در پاسخ به اين شبهه، يك  حكیم و مدبّر در جهان خلقت مى

دهیم: هر انسان عاقلى  لى و بعد جواب تفصیلى مىجواب اجما

اگر نباشد، « ناخن»که به عقلش رجوع بكند و ببیند مثلًا همین  وقتى

شود با انگشتان چیز سنگینى بلند کند؛ چون فشار را ناخن تحمّل  نمى

شود، حاال يكى از حكمتهاى ناخن را  کند، اگر ناخن نباشد نمى مى

را نفهمیدى، آيا بايد بگويى حكمت فهمیدى، اگر حكمت آپانديس 

ندارد؟ در عالم وجود هم، بشر، يك میلیونیم حكمتهايش را نفهمیده 

است. همین بدن انسان، علم تشريح و خواصّ اجزاى بدن در هر 

کردند و  را ثبت مى قرن، مورد بحث بوده و نتیجه و دست آوردن آن

تا به زمان ما کردند  هر قرن از اندوخته قرون قبل نیز استفاده مى

گويند حكمتهايى براى  رسیده است، مع الوصف بیشتر دانشمندان مى

ايم. از بس دستگاه عظیم است  اجزاى بدن ماست که ما هنوز نفهمیده

عدم الوجدان ال » شود گفت حكمت ندارد، بنا بر ضرب المثل: نمى

چیزى که نیافتى دلیل بر نبودن آن » «.يدلّ على عدم الوجود

توانى بگويى  وقتى حكمت مار و عقرب را نفهمیدى، نمى پس«. نیست

دانم، آنچه  حكمت ندارد، پا از گلیم خودت درازتر نكن، بگو من نمى
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بینم حكمت دار است پس آنچه را نفهمیدم نیز داراى حكمت  مى

 است.

 44عدل، ص: 

در شرّ هم يقین بدانید که خیرش غالب است، شرّ مطلق نیست. حتماً 

حكم عقل من يقین دارم از پروردگار عالم، يا خیر  بهحكمتى دارد. 

 مطلق است يا خیر غالب.

اگر شرّى از موجودى سربزند، آن امر نسبى و عارضى است، امر 

 وجودى نیست.

  تعريف صفت ذاتى و صفت نسبى

ء موجود است؛ مثلًا  آن است که در تمام حاالت شى« صفت ذاتى»

ين سفیدى ثابت والزم آن است. اى داريم که سفید است، ا لباس پنبه

است، در بعض مواقع موجود است، « نسبى»صفت ديگرى داريم که 

شود. همین مار و  در وقتى که شرايطى جمع شود، اين صفت پیدا مى

عقرب، کى کشنده است؟ اين سمّ مار اگر کشنده بود اوّل بايد 

اش در بعضى حاالت است. اگر کژدم  خودش را بكشد، پس کشندگى

منزل باشد و مثلًا در رختخواب آقاى حاجى برود و بزند، شايد در 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  57 

خواهد کسى را بكشد، اين کشندگى صفت الزم براى  بكشد، اگر مى

کژدم نیست، اگر شرّ بود بايد همیشگى باشد، بايد اوّل خودش را 

بكشد. عالوه، آثارى هم براى خود سمّ است؛ مار و کژدم، سموم هوا 

کنند، از اين گذشته، عالج سمّ هم  ان مىگیرند و جزء بدنش را مى

ايد که اگر شكم عقرب را پاره کنند و روى جاى عقرب  کند، شنیده مى

شود، روغن عقرب از همین راه، عالج عقرب  زده بگذارند، خوب مى

 کند. زدگى مى

حكايت جالب طبیب معروف يحیى بن زکرياى رازى و تشخیص 

 درمان بیمار

زمان خوارزمشاه، حدود هفتصد سال قبل،  در»اند:  در تاريخ نوشته

  مقرّش

 45عدل، ص: 

جا پايتخت  نیشابور و جمعیّتش حدود يك میلیون و نیم بوده است. آن

جا بوده است. در فنّ  بوده و از هرفنّى، متخصّص و استادى در آن

بوده، مقرّش در مرکز کشور،   يحیى بن زکرياى رازى  طب، استاد کلّ

هاى طب، استاد مطلق بوده است. در  تمام رشته نیشابور بوده و در

شود و پا درد  همان اوقات، يكى از حكّام فارس به فلج مبتال مى
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کند، نتیجه  کند. هر چه مداوا مى گیرد و اين درد، زمینگیرش مى مى

شوند،  که از درمانش در فارس مأيوس مى گیرد. پس از اين نمى

رازى ببرند. حاکم را با وسايل گیرند او را به نیشابور نزد  تصمیم مى

برند. وقتى وارد نیشابور  آن روز با کجاوه و اسب و قاطر مى

شوند به کاروانسرا بروند. شب  شوند اوّل غروب بوده ناچار مى مى

خواهند پشت  ناچار مى مانند. هوا بسیار گرم بوده و به جا مى در آن

ان کف کاروانسرا شد ببرند، لذا او را در هم بام بروند. مريض را نمى

بینند مريض برخاسته و  آيند مى گذارند. صبح که پايین مى مى

دانم.  گويد: خودم هم نمى پرسند چه شده! مى کند. مى حرکت مى

جا آمديم، سراغ رازى برويم و ببینیم چطور  گويند: حاال که تا اين مى

آيد و جريان را  شد تو خوب شدى. بیمار با پاى خودش نزد رازى مى

اش کنید. ديدند يكى دو  گويد: برهنه کنند. رازى مى ريف مىتع

گويد: اين بیمارى منحصراً  عقرب جرّار در لباس بیمار پیدا شد. مى

 «.شد با سمّ عقرب معالجه مى

 شرور، ذاتى و مطلق نیستند

را کشنده آفريده است، اين  که سمّ عقرب کشنده است و خدا آن اين

عقرب، ذاتى نیست بلكه در بعضى  صحیح نیست؛ يعنى کشندگى براى
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از حاالت وقتى بعضى شرايط جمع گردد، کشنده خواهد شد. پس 

 هر چه را شما حساب کنید

 46عدل، ص: 

بینید شرّ ذاتى ندارد و شرّ بودنش، نسبى و عارضى است. سیل  مى

خراب کننده است، پس باران بد است؟ طبعاً اگر شرايطى جمع شد 

شود. آب باران رحمت است و  خراب مىوسیل آمد، چند خانه هم 

بخشد، حاال در بعضى موارد، چند خانه  دهد، حیات مى شستشو مى

اى تحت شرايطى آتش گرفت، حاال  گردد. يا مثلًا خانه هم خراب مى

همه نور  بگويیم آتش شرّ است؟ يا برق کسى را گرفت و کشت، اين

شى به افشانى و حرارت بخشى و چرخانیدن دستگاهها را آدم ک

شمار آوريم. با اجتماع شرايط مثلًا سیم لخت به بدن بشر بخورد، 

اى  مانعى هم نباشد، ممكن است انسان را بكشد و گاهى هم به تخته

همه برکاتى که دارد، در  گردد. گاز با اين شود و عايق مى متّصل مى

اتاقى هم اگر بى احتیاطى کردند و هوا گازى شد، تا کبريت زدند، 

گیرد، حاال بگويند چرا خدا قدرت سوزانیدن به گاز داده  آتش مى

است؟ از طرف آفريننده جز خیر و برکت و رحمت نیست بلى گاهى 

گردد، چرا مواظبت  خود آدمى بر مى هم معمولًا به شرّ دارد که آن
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کند و  نكردى و سرگاز را درست نبستى، يا مثلًا در رانندگى عجله مى

ص است نه از آفريننده، پس شرّ، ذاتى کشد. شرّ از شخ کسى را مى

خیر  اشیاء نیست بلكه نسبى و در بعضى موارد است و شرّ نسبت به

کمتر است و مقصود از هر موجودى، خیر است و شرّ بالعرض هم پیدا 

کند. ديروز عرض کردم کسى از شیطان که مصدر شرور است،  مى

ن که از اوّل باالتر نیست، شرّ نسبت به شیطان هم نسبى است. شیطا

شرّ نداشت، شش هزار سال عبادت کردنش و جريان آدم و سجده 

نكردنش، برنامه اغواى آدمیان را پیش گرفت، در صورتى که خود 

شیطان تسلّط ندارد، زورى ندارد که  اوّلًا: بشر حرفش را بپذيرد.

 آدمى را مجبور به گناه کند، کار او

 47عدل، ص: 

مطلق نیست. اگر شروطى جمع شود،  صرف القا و وسوسه است و شرّ

پذيرد. تو  اش را مى هم باز از آدمى است که وسوسه شرّ دارد که آن

اى را درست  پذيرى، شیطان فقط مقدّمه خودت هستى که اغوا را مى

 را برايت زينت داد. کرد و آن

 اعتراض بى مورد
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پس نگو خدا چرا شیطان را آفريد تا مرا در گناه بیندازد، شیطان 

دبخت فقط اغوا و وسوسه کرد و تمام سعیش اين است که با اغوا و ب

مِن شَرّ ا لْوَسْوَاسِ ا » وسوسه، آدمى را هالك کند، تو نبايد بگذارى:

بیش از وسوسه کارى  26«.فِى صُدُورِ النَّاسِ لْخَنَّاسِ* الَّذِى يُوَسْوِسُ

که  پذيرند. شیطان اش را مى ندارد. آنهايى که گول خورند، وسوسه

کند،  اندازد بلكه به تدريج وسوسه مى دفعه بشر را در کفر نمى يك

شود  وقتى انسان بدبخت حرفش را پذيرفت، وسوسه باالتر و بدتر مى

 بى خردى بنى صدر مغرور اندازد. تا باألخره انسان را به هالکت مى

چند ماه قبل در خطبه جمعه گفتم بنى صدر اگر عاقل بود، رياست 

پذيرفت، بعد بعضى از مقدّسین به من ايراد گرفتند  مىجمهورى را ن

که به رياست جمهورى، جسارت کردى. از همان اوّل اگر عقل 

کرد رئیس جمهور بشود، رياست است، خطرناك  داشت، جرأت نمى

توانى خودت را بگیرى؟ حاال جرأت کردى، نزديك  است، آيا مى

 شدى، امام امّت در پیشانى تو خواند و گفت:

______________________________ 
 .5 -4ناس:  -(1)

 48عدل، ص: 

                                                 
 .5 -4: ناس -(1)  26
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دوستى دنیا و مقام پرستى اساس » 27«.حبّ الدّنیا رأس کلّ خطیئة»

تمام افراد بشر، حبّ دنیا برايشان مقدّمه هالکت «. هر گناهى است

است. کسى که دوست داشت رئیس شود، هر گناهى را مرتكب 

رود،  دهد. روز به روز باالتر مى شود و هر فسادى را انجام مى مى

کند، مال وثروت،  دهند، رياست هالکش مى شیاطین هم پروبالش مى

کند. اوّلش که بنى صدر چنین نبود، اوّل  تا انسان را نكشد، رها نمى

دوست داشت رئیس شود، کم کم ديد مجلسى که نیست، پس قوّه 

کرد رضا مقنّنه هم خودش هست، فرمانده کلّ قوا هم که شد، میل 

خان دوّم شود، قدرت بال مزاحم و بال مانع شود، آمريكا هم که 

شیطان بزرگ است، ديد بنى صدر خوب جوجه شیطانى است، کم کم 

جايى که  گروهكهاى خودشان را اطرافش فرستادند تا رساندنش به

من يعنى غیر «. من انديشه قرن هستم!!»دعوى خدايى کرد و گفت: 

که فرعون گفت، تا  «ا نَا»  ه شیطان گفت، همانک «ا نَا»  خدا، همان

که کامل در انسانیّت و  که با امام امّت، نايب امام زمان، آن جايى

واجب االطاعه است، آن کسى که انقالب کرد و تو را از فرانسه به 

جا آورد، اى نمك به حرام! رو به روى امام ايستاد و گفت:  اين

امام استبداد داشت يا تو؟ راستى که «. استبداد فقیه را قبول ندارم!»

                                                 
 .131/ 2اصول كاِف:  -(1)  27
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« من»عنصر عجیبى شد، هر چه که امام موعظه و نصیحت کرد، 

رفت، نه  گرفت، در راه هالکتى که داشت مى شیطان است گوش نمى

کرد، آمريكا جز اغواى  بردند. شیطان فقط اغوا مى که او را مى اين

ط اغوا صدر کارى نكرد، همین گروهكها چطور بنى صدر را فق بنى

 کردند، گول خوردنش، از خودش بود. مى

______________________________ 
 .131/ 2اصول کافى:  -(1)

 49عدل، ص: 

  اى در دست منافقین بنى صدر، ملعبه

ديشب در تلويزيون مشاهده کرديد که گروهكها کاغذ درست 

دادند، آن وقت او هم  کردند و عكسهايى به دست بنى صدر مى مى

زد. البد در  ها تهمت شكنجه را به حكومت اسالم مى نهدر رسا

تلويزيون اعترافات اين شخصى که در دفتر ناهماهنگى بود، شنیده و 

بعد «. صدى هفتاد امضاها جعلى و ناشناخته بود»گفت:  ديديد، مى

که معلوم شد زندان مشهد، نمونه است، از بس رفتار خوب نسبت به 

مشت »احمر بین المللى گفت که:  شود، هالل زندانیان رعايت مى

غرض، خودش خودش را هالك کرد نه شیطان و «. بنى صدر باز شد
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کردند که يازده میلیون پشتیبان  آمريكا. آنها فقط وسوسه و اغوا مى

تو هستند پس تو را به امام و روحانیّت چكار، ملّت برايت فداکارى 

هم باورش زدند، او  اش سوت مى کند، آن وقت پاى سخنرانى مى

شد و به خیالش که ملّت همین سوت زنها هستند لذا به تدريج  مى

که خون  طور شد. خداوند به مسلمین تفضّل کرد، پیش از آن اين

شصت هزار شهید پامال شود، او در چهارده اسفند خودش را رسوا 

اش را که چقدر خالف قانون مرتكب شد، توقیف  کرد، روزنامه

اد، دستور زدن داد، خودش خودش را کردند، دستور مقاومت د

هدايتهاى امام در برابر  رسوا کرد و به سقوط و هالکت رسانید.

کند، هرکس خودش،  کس ديگرى را هالك نمى هیچ اغواى گروهكها

طور که گروهكهاى آمريكايى، بنى  کند، همان خودش را هالك مى

 کردند، مگر نه امام امّت او صدر را اغوا مى

 50عدل، ص: 

کرد، خودش رو به هالکت رفت؛ چون هدايت در برابر  نصیحت مى را

 اغوا بود.

لرزانید، در جلسات خصوصى، نصايحى  هايى که کوه را مى موعظه

اى از امیر المؤمنین  داد. کلمه کرد، کوه را تكان مى که امام به او مى
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گفت  على علیه السالم عرض کنم: يك نفر از مقدّسین به دنیا بد مى

کند، چنین و چنان است. على  ا فريب دهنده است، اغفال مىکه دنی

مَا الدُّنْیا » علیه السالم فرمود )حاصل آنچه در نهج البالغه است(:

اى بدبختى که کاخها تو را فريفت! چرا  28«.غَرَّتْكَ وَلكِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ

قبر پدرها ومادرهايت تو را راهنمايى نكرد؟ چرا از اين طرف، 

خواستى  همه اغواهاى گروهكها را شنیدى، مى نشدى؟ اينهدايت 

دفعه هم اندرز امام را بشنوى. همه ما هم همین هستیم، چشممان  يك

را باز کنیم، گول ظاهر را نخوريم و باطن را نیز در نظر بگیريم، 

ها را بسنجیم. بعضى نادانسته طرفدارى از مثل بنى صدر  اثبات و نفى

تر است، براى دينش خطرناك  فتاب روشنکنند که فسادش از آ مى

است، آن نادانى که دينش را براى دنیاى ديگرى بدهد واى به کسى 

مسلمان هیچ وقت  29وقت مفسد را کمك کند! که نماز خوان باشد آن

نبايد عون و کمك گنهكار باشد و در برابر حكم صريح امام سخنرانى 

برابر حكم امام در شیراز انگیز، امّا او در  نكند، آن سخنرانیهاى فتنه

و همدان سخنرانى کرد و چه فسادها که از آن برخاست. در عین 

حال، هنوز هم کسى باشد و بگويد بنى صدر خوب بود، جاى تعجب 

 است، بلى خوب بود امّا براى آمريكا.
                                                 

 .223هنج البَلغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  28
29  (2)-\i « َقَاَل َرّب ِبَآ أَنْ َعْمَت َعَلىَّ فَ َلْن َأُكوَن َظِهريًا لّْلُمْجرِِمني»\E  :17قصص. 
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______________________________ 
 .223نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

قصص:  «مَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لّلْمُجْرِمِینَقَالَ رَبّ بِ» -(2)

17. 

 51عدل، ص: 

دولت آقاى رجائى، براى کى خوب است؟ براى ضدّ آمريكا، امّا هر 

داند و هر کسِ  کس آمريكايى است، دولت رجائى را بد مى

 30آمريكايى، شیطان و مفسد است، با بنى صدر يكى است.

______________________________ 
پذيرد؛ ولى  جا نوار سخنرانى پايان مى متأسّفانه در اين -(1)

 سخنرانى ادامه دارد.

 52عدل، ص: 

 

  وجود هدف در خلقت هستى

 

                                                 
 پذيرد؛ ول سخنراِن ادامه دارد. جا نوار سخنراِن پايان مى متأّسفانه در اين -(1)  30
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که عدل از اصول مذهب شیعه  بود و اين« عدل»بحث ما در مسأله 

است. کسى سؤالى کرد و معلوم شد مطلب درست تفهیم نشده است. 

که ما قايل به عدل هستیم، آيا اين است که ديگران  نمقصود از اي

گويیم خدا عادل است؛ يعنى هر  گويند خدا ظالم است؟ ما که مى مى

شود، از کلّى و جزئى، تمام روى حكمت  چه از خدا صادر شده و مى

جا و بیهوده در دستگاه آفرينش  و مصلحت بوده است، قبیح، بى

در اين جهت هم قول هستند و به  نیست. برخى از برادران سنّى با ما

گويند. آنان معتقدند: هر چیزى به قرار خودش  مى« معتزله»آنها 

عقیده  آفريده شده است و در افعال الهى، هیچ چیز بیهوده نیست.

اى هستند که مرتكب اشتباهات  عدّه« اشاعره»  خطرناك اشاعره

اند تا  را منكر شده« حسن و قبح»جمله اصل  اند از آن بزرگى شده

اگر خداوند، انسان مطیع را به جهنّم و گنهكار را »جايى که گويند: 

به بهشت ببرد، قبیح نیست، خداوند فاعل مايشاء است و هر چه 

 «قَآئِمًا بِالْقِسْطِ» که خداوند در حالى«. دهد!! بخواهد، انجام مى

  فرمايد: کار خدا از روى میزان است و مى

 53عدل، ص: 
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ه اغراض است، از هر چه مفسده و قبیح است، دستگاه عدل و معلّل ب

شود.  باشد و هر چه صالح است، واقع مى خلقت از آن برکنار مى

نسبت به افعال اختیارى بشر، شیعه و معتزله گويند جبر نیست، 

گويند: خدا ظالم است  که مى شوند؛ نه اين اشاعره قايل به جبر مى

تراشیم  خوبى و بدى را ما مى گويند: بلكه منكر قبح ظلم هستند؛ مى

و ما در کار خدا نبايد قضاوت کنیم، کار خدا خوبى و زشتى ندارد. 

افعال بشر هم بدون اختیار است، در عین حال عذابش هم قبیح 

 نیست.

  جبرى بودن اشاعره

اگر جبر است، پس عقابش قبیح »عدلیّه )شیعه و معتزله( گويند: 

شوند،  مر بديهى و حسن و قبح مىبه هر حال، اشاعره منكر ا«. است

طور که قايلین به عدل،  است همان« جبر»از لوازم فاسد مذهبشان 

شوند و به حسن و قبح قايلند. از جمله عقايد فاسدشان  جبرى نمى

دقّت در کار خدا و غرض و حكمت در افعال »گويند:  اين است که مى

م را به ، در حالى که خداوند در قرآن، مرد«الهى، صحیح نیست

نگرند به  آيا نمى»فرمايد:  تدبّر و دقّت در حكمت آفرينش امر مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  69 

هر حیوانى يك زانو دارد، شتر  31«.شتر که چگونه آفريده شده است

اعتراف  شود به مناسبت طول قامتش. دو زانو دارد و دو مرتبه تا مى

به افالطون گفتند در »گويند:  افالطون به وجود عدل در خلقت شتر

  ن حیوان بزرگتر از گاو و االغ هست کهعربستا

______________________________ 
 .17غاشیه:  «أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ا لْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ» -(1)

 54عدل، ص: 

که شتر را نديده  با اين -دست و پايش از آنها درازتر است. افالطون

 گفت: -است

باشد تا بتواند خوراك و آب  حتماً بايد گردنش هم درازتر از آنها

خداوند در آيه ديگر «. بخورد، چون روى میزان عدل است

اى که در آسمانها و زمین است و انسانها  چه بسیار آيه»فرمايد:  مى

تا خدا را به حكمت  32«گیرند گذرند و از آن عبرت نمى بر آنها مى

 هر موجودى، هر چه الزم داشته داده است، بشناسند. خداوند به

توالد و تناسل حیوانات، يا مهرى که به مادران در حیوانات داده 

 شده است.

                                                 
31 ( 1)-\i « ِْبِل َكْيَف ُخِلَقت  .17غاشيه:  E\«أََفََل يَنظُُروَن ِإَل ا ْْلِ
32  (1)-\i « َوََكأَّين ّمْن َءايٍَة ِِف السَّمَواِت َواْْلَْرِض ََيُرُّوَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضون»\E  :105يوسف. 
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 انگیز خفّاش به فرزند محبّت و عشق شگفت

 دو )سه( ويژگى دارد: -که همان شبكور است -خفّاش»گويند: 

 پستان دارد، هر بالدارى ديگر، پستان ندارد جز خفّاش. که: يكى اين

زايد  که بچّه مى )و سوّم:( هنگامى شود. قاعده زنانه مى که: ديگر آن

اش را زير  مند است که اوّل غروب، بچّه اش عالقه به قدرى به بچّه

طرف براى شكار پشّه و تهیّه خوراك  طرف وآن گیرد و اين بغل مى

که بايد آزادانه بال بزند و در صدد تهیّه روزى برآيد،  رود، با اين مى

گیرد  مى است، او را زيربغل مند فرزندش عالقه الوصف از بس به مع

غرض، تدبّر در آيات خداست، تا بشر حكمتها و «. برد وبا خودمى

مصلحتهايى که در هر موجودى قرار داده است، مشاهده کند بلكه 

چرا در آنچه در آسمانها و زمین است »فرمايد:  خداوند در قرآن مى

 33«.کنند تفكّر نمى

______________________________ 
وَکَأَيّن مّنْ ءَايَةٍ فِى السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا » -(1)

 .105يوسف:  «مُعْرِضُونَ

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِى أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّموَا تِ وَالْأَرْضَ وَمَا » -(2)

 .8روم:  ...«بَیْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقّ 
                                                 

33  (2)-\i « ََق اللَُّه السَّمَوا ِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ْيَنُهَمآ ِإَلَّ بِاحلَّْق أَوَََلْ يَ َتَفكَُّرواْ ِِف أَنُفِسِهم مَّا َخل»...\E  :8روم. 
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 55ص: عدل، 

تو عقل داده است که تعقّل کنى، عدل و ظلم را بفهمى،  خدا به

حكمت شناس و خداشناس شوى. آقايان اشاعره عقل را از کار 

وَهُوَ ا » توانند قدمى بردارند اند و در عالم معرفت نمى انداخته

 تعالى را بشناسند. را بفهمند و حكمت خداى «لْحَكِیمُ ا لْخَبِیرُ

 انواع بالهاانسان خود منشأ 

انواع سختیها،  -که بحث اين چند روزه ما بوده است -مسأله بالها

که امر عدمى و  -حكمتها و مصلحتها دارد. در بسیارى از اين بالها

چربد و بسیارى از بالها محصول عمل  جهت خیر مى -نسبى است

شود؛  کند و خودش بال خیز مى خود آدمى است که بال درست مى

گیرد، حاال چرا به  کند و کسى را زير مى گى عجله مىمثلًا در رانند

شوى. يا مثلًا مريض شده، ببیند منشأ مرض  دستگاه خلقت بدبین مى

 چیست؟ شايد خودت مواظبت نكردى و خودت را بیمار ساختى.

خداى تعالى چنین قرار داده که  ثانیاً:  باليا؛ درمان دردهاى باطنى

. انواع بالها و بیماريها، تهیدستیها و عالم دنیا با ناراحتى همراه باشد

جنگ و نزاع و خالصه فسادهايى که هست تا مردن، هر چند از لوازم 

اين عالم است، الزمه زندگى دنیا و الزمه خوراکیها، بعضى 
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مرضهاست، هر چند از لوازم زندگى است ولى دواى درد بشر هم 

ادت و هست؛ چون بشر در اين عالم که آمده براى رسیدن به سع

تكامل است، بايد گرفتارى و بال داشته باشد، راه سعادتش همین 

است؛ چون براى رسیدن به سعادت بايد بنده شود، خودش را هیچ و 

 خدا را همه کاره بداند، اصل هستى و تمام شؤون هستى را

 56عدل، ص: 

ال يملك لنفسه نفعاً وال ضرّاً وال » از خدا بداند، بنده وار زندگى کند:

 34«.تاً وال حیوة وال نشوراًمو

  سخنى ارزشمند از امام سجّاد علیه السالم

وما انا ياسیّدى وما خطرى، هب لى بفضلك وتصدّق » من کیستم؟

در دعاى ابى حمزه، حضرت سجّاد علیه السالم  35«.علىّ بعفوك

خدايا! من کیستم تا خطايم چه باشد. به من لطف »کند:  عرض مى

اى انسان! چه «. وت را شامل حالم فرمافرما از فضل خودت و عف

چیزت دست خودت هست؟ اين مطلب را بايد بفهمى. کمال آدمى 

اش شود. اگر انسان از اوّل تا آخر  وقتى است که اين معنى يقینى

                                                 
 .83/ 86حباراْلنوار:  -(1)  34
 مفاتيح اجلنان/ دعاى ابو محزه مثال. -(2)  35
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زندگى مرفّه داشته باشد، تمامش پیشرفت داشته باشد و کامیاب 

خويش  داند و تسلیم خداى باشد، چنین آدمى خودش را بنده نمى

نفس، گردن کلفت است،   لزوم کنترل شديد هواى نفس گردد. نمى

خواست به او رسید، سالمتى  اگر روز به روز پیشرفت کرد، هر چه مى

کند که خدايى دارد؛  و اعوان ومقام زياد شد، کم کم فراموش مى

گويد:  رسد که مى جايى مى ربّ و مدبّر و مديرى دارد، کارش به

داند و خدا را  هستى خودش را ثابت مى«. ت!!من هستم، خدا نیس»

گويند، امّا بسیارى  مشكوك!! بعضى مثل فرعون بدبخت، صريحاً مى

کنند. واى از آن  هم هستند که همان حال را دارند ولى اظهار نمى

بدبختى که رفاهش کامل باشد، مريض و فقیر نشود، هیچ ناماليمى 

 يستد؟!ا اش نباشد، چطور مقابل خدا مى در زندگى

______________________________ 
 .83/ 86بحاراألنوار:  -(1)

 مفاتیح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى. -(2)

 57عدل، ص: 

 

نفس اژدرهاست او کى 
 

از غم بى آلتى افسرده 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  74 

  است  مرده است

 

فرستد تا  اى باشد، برايش بال مى لذا اگر نظر لطف خدا به بنده

او کم شود. چطور است حقايق با زبان داستان  شكسته شود، انانیّت

 ذکر شود.

  فرجام تكبر و سر مستى نخست وزير رضاخان

که مثل خود پهلوى  -زمان رضاخان خبیث، نخست وزير زنديقش

«. صد دلیل دارم که خدا نیست!! من يك»گفته:  مى -مغرور بوده

د هم حیا بوده، کسى که صد سال قبل نبوده و صد سال بع اين قدر بى

کشد رشوه کالنى گرفته بود  کند. طولى نمى طور ادّعا مى نیست، اين

و گندم را از مملكت خارج کرده و کارهاى خالف ديگرى مرتكب 

شده بود، باألخره به زندان افتاد، من به دو واسطه برايتان نقل 

در زندان قزل قلعه رفتم، چشمم به اين بیچاره »کنم که گفت:  مى

ى شكسته شده است. احوالش را پرسیدم و گفتم: آن افتاد، ديدم خیل

که خدا نیست، ممكن است چند تاى  گفتى بر اين دلیلهايى که مى

دلیلى پیدا شد »دفعه بدبخت به گريه زد و گفت:  يك«. را بگويى؟ آن

که تمام آن صد دلیل را از بین برد و آن دلیل، روزگار من بدبخت 
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«. تم، پس خدايى هستاست؛ ديروز چه بودم و امروز چه هس

مشاهده کنید، حاال که در دام افتاده، همین بال او را آدم کرده 

بنى صدر بیچاره که  آور بنى صدر برخى از ادّعاهاى خنده است.

اوّل اين جور نبود، با روحانیّت و خصوص براى امام امّت خضوع 

کرد، امّا وقتى گروهكها اطرافش را گرفتند و آمريكا هم او را  مى

 ازى داد،ب

 58عدل، ص: 

مردم، بیشتر با من هستند تا با امام!! صدى شصت با »دفعه گفت:  يك

، چنین مضمون )مزخرفى( گفته «من وصدى چهل با امام هستند!!

به قول آية اللَّه منتظرى «. علم دارم!! 130من »کند:  بود. يا ادّعا مى

يدم کند ولى بعد د کردم شوخى مى من ابتدا خیال مى»فرمود: 

راستى خیلى جهل او را گرفته است. حاال کسى از « گويد جدّى مى

علم چیزى مانده است،  130او بپرسد: آقاى بنى صدر اکنون از آن 

اش باد بود. يا از آن اکثريّتى که از تو بیش از امام امّت  يا همه

کرد، چیزى مانده يا نه؟ همه بايد متوجّه باشند که عقب  حمايت مى

، خوشى باليى است، خوشگذرانى آدم را به کمال خوشى نگرديد
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گذارد انسان به کمال انسانیّت  رساند بلكه مزاحم است، نمى نمى

 برسد.

  گفتگوى میكائیل با رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

خبر از خاتم انبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله در بحاراألنوار است 

دار زمین هستم و  من خزانهروزى میكائیل نازل گرديد و گفت: »که: 

تمام خزاين زمین در اختیار من است، خداوند مرا فرستاده است تا 

شما را مخیّر گردانم که ملك رسول يا عبد رسول باشید تمام خزاين 

«. که از مقامتان کم شود، يا بنده باشید در اختیارتان باشد بدون اين

ان أکون  احبّ» حاصل روايت شريفه اين است که حضرت فرمود:

اگر انسان تمام خزاين را هم «. دارم بنده باشم دوست مى» 36«.عبداً

  داشته باشد، آخرش مرگ است، سلطنت و رياست

______________________________ 
 .292/ 16بحاراألنوار:  -(1)

 59عدل، ص: 

                                                 
 .292/ 16حباراْلنوار:  -(1)  36
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دهد. در همین روايت دارد که  بالست و انسان را فريب مى

 37«.أجوع يوماً وأشبع يوماً» ه و آله فرمود:پیامبراکرم صلى اهلل علی

طور مايلم که يك روز گرسنه باشم و يك روز سیر باشم )آن  من اين»

روزى که ندارم بگويم خدايا! رزق مرا بده، مرا سیر گردان و روزى 

اگر پشت سرهم به تو نعمت «. هم که به من عنايت کرد، شكر کنم(

رود، اگر  ت، شكر يادت مىرود که خدا رزّاق اس بدهند، يادت مى

 شمارى. را حقّ ثابت و مال خودت مى مستمرّ به تو پرداختند، آن

  ترجیح دادن تشییع جنازه بر مجلس عروسى به امر امام علیه السالم

صحبت در اين بود که بالها طبق عدل و براى تزکیه نفس خوب است. 

ى بالست. براى آدم 38 بال دواى درد است، بهتر از خوشیهاست. ترفّه

در يك وقت تشییع جنازه »پرسد:  مروى است که شخصى از امام مى

امام «. و هم مجلس عروسى است، کدامش را اختیار کنم؟

علّتش هم معلوم است؛ تشییع  39«.تشییع جنازه برو»فرمايد:  مى

گردد ونگاه  کند، قدرى تكیده مى جنازه غرور را کم مى

الخانه افتاده است وعبرت کندجنازه روى دست، ياروى سنگ غسّ مى

                                                 
 .276/ 42حباراْلنوار:  -(1)  37
 و تن آساىي) فرهنگ عميد(. در رفاه و آسايش بودن، آسودگى -(2)  38
 .258/ 81حباراْلنوار:  -(3)  39
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خوشى و راحتى ان  تحمّل سختیها براى رسیدن به خوشیها گیرد. مى

  شاء اللَّه پس از مرگ، بر سر حوض کوثر در جوار اسد اللَّه

______________________________ 
 .276/ 42بحاراألنوار:  -(1)

در رفاه و آسايش بودن، آسودگى و تن آسايى )فرهنگ  -(2)

 عمید(.

 .258/ 81بحاراألنوار:  -(3)

 60عدل، ص: 

طالب علیه السالم خواهد بود. هر وقت نفست  الغالب علىّ بن ابى

جا بايد زحمت  جا بده. اين اش را به آن هواى خوشى کرد، حواله

 کشید. ناکامى ديد تا کامیاب گرديد.

کامیاب کیست؟ آن کس که جمال محمّد وآل او را ببیند. براى اين 

اهد متعدّدى از روايات و آيات داريم. در قرآن مجید معنى شو

گیريم، باشد که زارى  ايشان را با زحمتها و ناراحتیها مى»فرمايد:  مى

« من»کاهد و  انسان هر نوع بیمارى و بال را از خودش مى 40«.نمايند

                                                 
40  (1)-\i ... « ََفَأَخْذهنُم بِاْلَبْأَسآِء َوالضَّرَّآِء َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعون»\E  :42انعام. 
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شود. يك دندان درد، انسان  ستايد؛ من چنین و چنانم، گم مى را مى

 ند.ک را حال به حال مى

  بالین بیمار، محلّ نزول رحمت

ايد  افتد. مريض را ديده انسان تا مريض نشود، نفس از طغیان نمى

شان  بارد، مخصوصاً بیمارهايى که بیمارى چگونه خضوع از او مى

طوالنى شده است، لذا بالین بیمار، محلّ رحمت خداست؛ چون ديگر 

است؛ من چه  «من»به جاى « آه»طغیان ندارد، من من ندارد بلكه 

ام، تمام آن انانیّت و طغیانها به عجز، مبدّل  بكنم؟ کجا بروم؟ بیچاره

گرديده است. امام با يك نفر به بالین مريض آمدند. مريض آه 

گفت. کسى که همراه امام بود، به مريض اعتراض کرد که چرا آه  مى

)مضمون روايت( چكارش دارى، بگذار » گويى؟ حضرت فرمود:  مى

کند، بايد توى  کسى که من من مى«. اين آه، تسبیح اوست بگويد،

سرش زد، نه کسى که آه دارد. اين خوب است، بگذار بگويد، چون 

 طغیان ندارد.

______________________________ 
 .42انعام:  «فَأَخَذْنهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ»...  -(1)

 61عدل، ص: 
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 لتماس دعا از بیمارا

از مريض التماس دعا داشته باش، مريض »باز در روايت دارد که: 

آهى که از «. برايت دعا کند؛ چون حالى که او دارد تو ندارى

کند، حجابش کمتر  مريض برخاسته او را به درگاه خدا نزديك مى

است از ديگران؛ البتّه نه هر مريضى بلكه آن مريضى که با ايمان و 

شود که مرض با کفر و اعتراض همراه است که  باشد. گاه هم مىصبر 

هر بدنى که چهل »ان شاء اللَّه از مؤمنین دور است. روايت دارد: 

مرتبه هم صدمه نبیند، از رحمت خدا دور است و از اين  روز حتّى يك

پايت  يعنى همین خراشى که به«. رسد اى که به بدن مى است خدشه

اى که انگشت پايت به ديوار گرفت،  لحظه خورد، خوب است، همان

واى اگر   رحمت بودن کم شدن ثروت از گردنكشى و طغیانت کم شد.

رسول خدا صلى »از مال، چیزى کم نشود. در بحاراألنوار است که: 

اهلل علیه و آله با چند نفر از اصحاب منزل يكى از مسلمانان مهمان 

اش افتاد ونشكست.  از النه بودند، ناگهان از ديوار خانه، تخم پرنده

 همه تعجّب کردند.

اللَّه صلى اهلل علیه و آله از اوّل عمرم تا  صاحب خانه گفت: يا رسول

در اين روايت «. کنون ياد ندارم از مالم چیزى سايیده شده باشد
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؛ «برويم»دارد که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به اصحاب فرمود: 

جا که رحمت  چیز خوردن در اين يعنى در اين خانه خیر نیست.

کسى که » «.من لم يرز فى ماله ال خیر فیه» باشد. نیست، صالح نمى

 «.رزيّه ومصیبت در مالش نباشد، خیرى در او نیست

 62عدل، ص: 

که  کسى که تمام فكرش زياد شدن مال روى هم است بدون اين

ش هستى افتد، مرتّباً دلخو اى ببیند، کجا ديگر به ياد خدا مى صدمه

گويى و به فكر  مى 41«أبكى لظلمة قبرى»  که پولت زياد شده، کى

 42«.مالى ال أبكى وال أدرى إلى ما يكون مصیرى» افتى. آخرت مى

وقتى در «. شود؟ دانم آخرم چه مى کنم؟ من که نمى چرا گريه نمى»

 افتد. دل جز خوشى دنیا نباشد کجا به فكر آخرش مى

  صبور بودن در برابر مشكالت

گويم دنبال بال برو بلكه از خدا عافیت بخواه، امّا اگر بال  البتّه من نمى

هم داد، مرض و فقر و گرفتارى داد، اعتراض نداشته باش و بدان 

اين بالها دواى دردت هست؛ البتّه دوا تلخ است وبايد با تلخى آن 

                                                 
 .89/ 98حباراْلنوار:  -(1)  41
 .89/ 98حباراْلنوار:  -(2)  42
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کند تا با دل شكسته خدا را  شان مى ساخت تا شفا يافت، مبتالى

به آنچه خدا داد، ». حضرت باقر علیه السالم به جابر فرمود: بخوانند

رضى بقضائك  ما راضى هستیم؛ صحّت داد، يا مرض، فقر يا ثروت:

اش را خوب تربیت  خدا خوب وکیلى است. بنده«.  وتسلیماً المرك

 خواهد به صالح و سداد برساند. اش را که مى فرمايد. بنده مى

صلى اهلل علیه و آله درباره امام سخنى جاودانه از پیامبراکرم 

وقتى امام حسین علیه السالم بر سر قبر جدّش   حسین علیه السالم

گريست و در خواب به آن حضرت شكايت وضع خودش را کرد، 

 43«.انّ لك عند اللَّه درجة ال تنالها إلّابالشّهادة» پیغمبر به او فرمود:

______________________________ 
 .89/ 98نوار: بحاراأل -(1)

 .89/ 98بحاراألنوار:  -(2)

 .313/ 44بحاراألنوار:  -(3)

 63عدل، ص: 

                                                 
 .313/ 44حباراْلنوار:  -(3)  43
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حسین عزيز! مقامى براى تو هست که راه رسیدن به آن، کشته »

 -شدن با اين وضع )دلخراش( است )هرکس بیشتر صدمه بخورد

 «.مقامش باالتر است( -البتّه کسى که در خطّ اسالم و ايمان باشد

صیبت امام حسین خواندن او براى حضرت آدم علیهما جبرئیل و م

  السالم

ايد که جبرئیل براى حضرت آدم علیه السالم مصیبت امام  شنیده

ولدك هذا يصاب بمصیبة تصغر » حسین علیه السالم را خواند و گفت:

شود که  اين فرزندت به مصیبتى مبتال مى» 44«.عندها المصائب

ع مصیبتها براى امام حسین علیه انوا«. مصیبتها نزد آن کوچك است

السالم پیش آمد؛ حتّى مصیبتهايى که براى انبیا پیش آمده بود، تا 

مقام امام حسین علیه السالم را از همه باالتر گرداند. شیخ شوشترى 

کشته شدن هم اقسام مختلف دارد؛ کسى را خفه »فرمايد:  مى

ند تا بمیرد، يا غصّه زن قدر مى کنند يا نحر، يا اين کنند، يا ذبح مى مى

فرمايد:  )سپس( شیخ مى«. کنند شود، يا تیر بارانش مى کش مى

 «.جانم به فداى آن آقايى که به انواع قتلها او را کشتند»

______________________________ 
 .245/ 44بحاراألنوار:  -(1)

                                                 
 .245/ 44نوار: حباراْل -(1)  44
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 64عدل، ص: 

 

  شرور، آفات و بالها الزمه دنیا و جهان مادّى

 

شود، با بیانى معلوم شد که  نواع بالها وسختیها مشاهده مىآنچه از ا

منافات ندارد. امروز هم بیانى مستفاد از فرمايشات حضرت « عدل»با 

انّ الدّنیا لم تكن لتستقرّ » شود. امیر المؤمنین علیه السالم عرض مى

نظام عالم طبیعت به يك سلسله علل و  45«.إلّاعلى ما جعلها اللَّه علیها

ايى مرتبط است که اين نظم بر غیر اين وضع اگر باشد، دنیا معلوله

بینید، شرور و آفاتى دارد  نیست، عالم طبیعت با همین وضعى که مى

که الزمه اين عالم است، از لوازم جدا نشدنى عالم مادّه است 

طورى که اگر اين شرور را بخواهند از آن جدا کنند، ديگر دنیا  به

اى از وجود تحقّق پیدا  ر دنیا وقتى مرتبهد  آب؛ مايه حیات نیست.

اش شرّ بالعرض هم هست؛ مثلًا از هر خیرى باالتر در  کند، الزمه

اجسام، آب است. حیات دنیا وابسته به آب است. حیات نباتات و 

حیوانات و آباديها به آب است، امّا همین آب هم به صورت سیل، 

                                                 
 .31هنج البَلغه صبحى صاحل/ كتاب  -(1)  45
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زمه مجتمع شدن آب شود. ال اى مى خانمانى عدّه سبب هالکت و بى

  تحت

______________________________ 
 .31نهج البالغه صبحى صالح/ کتاب  -(1)

 65عدل، ص: 

شرايطى آن است که در مسیرش حیوانات را ببرد، ساختمانها را 

شود از آب، اين قدرت را بگیرند؟ يعنى آب را  خراب کند، آيا مى

سیل در آمد، خرابى صورت  که آفريد، طورى بیافريند که وقتى به

 به بار نیاورد، گاو و گوسفند را همراه نبرد.

  عدم استثنا در نظام طبیعت

نظام عالم بر روى قانون طبیعى است که قابل تخصیص نیست. مثلًا 

بگويیم آب قدرت داشته باشد، جز نسبت به گاو مشهدى حسن. اين 

د قانون قابل تخصیص نیست. برق خوب است ولى بايد محدود باش

که  قدرى که اگر کسى دست به سیم لخت گرفت، او را نگیرد، اين به

شود. گرگ را آفريد، دندانش داد و خوى درندگى هم در او  نمى

قرار داد جز نسبت به گوسفند فالن شخص، خیر، استثنا ندارد. الزمه 

شود موردى را استثنا  درد، نمى گرگ اين است که گوسفند را مى
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خداوندى که اين قانون )طبیعت(   ظام طبیعتقدرت دفاع در ن کند.

را نیز معیّن فرموده است، اگر گرگ را  را قرار داده، دفاع از آن

آفريد و دندان درندگى به او داد، براى حیوانات خطر ايجاد کرد، 

امّا از آن طرف، به هر حیوانى هم قدرت دفاع داد؛ مثلًا به آهو 

لش کند، به گردش هم قدرت دويدن داده است که اگر گرگ دنبا

رسد، به پرنده هم بال داد تا پرواز کند. گرگ آفت گوسفند  نمى

است، امّا خداى تعالى بشر را مسخّر کرد تا به طمع گوشت و پوست 

گوسفند، مواظبش باشد. گرگ دشمن گوسفند است ولى انسان هم 

 کند. حافظ آن است، يا سگ گلّه از گوسفند دفاع مى

 66عدل، ص: 

  لطیف از حاج ملّا حسین تبريزىحكايتى 

اش در  در جوانى»کرد:  نقل مى  حاج ملّا حسین تبريزى  مرحوم

 اى نزديك تبريز مسكن داشت. تعدادى گوسفند داشت. قريه

گفت: هر چه هم  خورد. مى نصف شب صداى مهیب به گوشش مى

داديم، هر چند آن صداى مهیب شبیه  گرفتیم، تشخیص نمى گوش مى

ود. صبح شد، به دنبال صدا رفتیم. ديديم گرگى نصف صداى گرگ ب

خواسته رو به گلّه بیايد، سگ به جنگ گرگ رفته است.  شب مى
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گويند: سگ اگر بتواند بیضه گرگ را در دهان بگیرد، کار گرگ 

شود. سگ براى از کار  خالص است ودندانهاى خودش هم ضايع مى

گرگ فرياد گیرد و  انداختن گرگ، بیضه گرگ را در دهان مى

رسیم وگرگ را  شود و ما مى اى هم نداشته، تا صبح مى زند و چاره مى

ببینید خداى تعالى چگونه سگ را مسخّر قرار داده «. کنیم هالك مى

شود، مع الوصف  فهمد که دندانش ضايع مى که تكويناً مى است. با اين

 کند. طور فداکارى مى براى حفظ گلّه و پیشگیرى از آفت گرگ، اين

اگر خداوند گرگ را   شگفتیهايى از درمان دردها در جهان حیوانات

آفريد، اين گرگ طورى نیست که کاملًا گوسفند در طعمه او باشد 

بلكه براى او حافظ و براى ديگرى شاخ و دويدن و بال قرار داده 

است. براى هر آفتى، عالج هم قرار داده است؛ حتّى مرض در هر 

فهمد که براى  به او الهام فرموده است. مىحیوانى نیز دارويش را 

يك نوع دل درد دارد که عالجش علف « گربه»مداوايش چه کند. 

 رويد. سبزى است که معمولًا پشت بامها مى

 67عدل، ص: 

شود، عالجش فضله سگ است. هر حیوانى  وقتى مريض مى« کفتار»

 شناسد. اگر خداوند درد داده دواهم ملهم است و دارويش را مى
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داده است. در کتاب حیوة الحیوان در اين مورد عجايبى نقل کرده 

 است.

 دردها و درمانها

اند که دواى هر کدام  قريب چهار هزار نوع بیمارى براى بشر شمرده

را نیز خداوند معیّن فرموده است. اين همه گیاه در صحراها و کوهها 

اروى هست، يكى از آنها بى خاصیّت نیست. هر گیاهى هم براى د

دردى است. بشر از روى تجربه، بسیارى از آنها را کشف کرده و 

بسیارى هم هنوز کشف نشده است. بسیارى از داروهاى جديد را از 

آورند، هنوز هم داروهاى  دست مى هاى کوهها و صحراها به گیاه

شود  نمى خود انسان، عامل بسیارى از دردها گیاهى مرسوم است.

درد نباشد. دنیا عالم ترکیب است. ترکیب هم بگويند در جهان مادّى، 

از اضداد است. غالباً دردها هم از خود انسان است و اعتراض هم 

 کند. مى

جا، يا  اى بى است. لقمه« شكم»خاطر  بسیارى از دردهاى آدمى به

 خورد. زيادى مى

خورد، ماست و ترشى  روايت هم دارد که سردى پشت سرهم مى

خورد. هر چند در آن حال  سب مىخورد. خوراك غیر منا مى
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فهمد لكن پس از ساعتى، يا چند روزى، اثرش واضح  خودش نمى

 شود. بايد متوجّه شويم چگونه روزه اسباب صحّت بدن است. مى

 46.«صوموا تصحّوا»

______________________________ 
 .255/ 96بحاراألنوار:  -(1)

 68عدل، ص: 

  روزه و اثرات سازنده آن

عالوه بر قوّت روح، شفاى بدن است. متخصّصین در طبّ  ،«روزه»

دانند. در اسالم هر ماه  جديد، يكى از معالجات قطعى را امساك مى

سه روز روزه گرفتن تأکید شده است، خصوصاً در تابستان در صحّت 

بدن مؤثّر است يازده ماه خوراك زيادى خوردى، رطوبات زايد بايد 

مريض شوى، ياقوايت صدمه ببیند. تحلیل برود وگرنه ممكن است 

برد، البتّه به شرطى  امساك است که اين رطوبات زايد را تحلیل مى

که روزه باشد. راستى يك وعده خوراکش را کنار بگذارد، اگر پیش 

اش بكن، اگر سه دفعه  خوردى، يك دفعه از ماه رمضان دو دفعه مى

                                                 
 .255/ 96حباراْلنوار:  -(1)  46
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که در  يناش کن، خوراکت را نصف کنى نه ا خوردى، دو دفعه مى

 افطار و سحرى دو برابرش کنى.

خوراك افطار هنوز درست هضم نشده که سحرى فراوانى روى آن 

گیرد، حالت استفراغ به او  کند، سردرد مى گیرد، ترش مى قرار مى

 که روزه نشد. دهد، اين دست مى

 کنى. خرابش کردى، تالفى چند روز را در يك افطارى و سحرى مى

بسیارى از اين   نهان در بیماريهاى انسان وجود حكمتهاى پیدا و

کند  شود. خودش را مريض مى بیماريها از عمل خود آدمى پیدا مى

مع الوصف خداوند دواهم معیّن فرموده است. بعضى از مرضهاست 

ترى است که خودش حكمتش  که براى پیشگیرى از مرضهاى سخت

ى زکام روزى سلمان فارس»باشد. در بحاراألنوار مروى است:  مى

کرده و سرو صورتش را بسته بود و خدمت امیر المؤمنین علیه السالم 

ام. حضرت  رسید. حضرت احوالپرسى کرد. او گفت: زکام شده

فرمود: زکام براى پیشگیرى از جنون است؛ يعنى زکام حالتى است 

شود و براى ادراك آماده  که رطوبات از مغز، خالى و مغز، آزاد مى

  مگردد. اگر زکا مى

 69عدل، ص: 
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 «.گردد نباشد و اين کثافات در مغز متمرکز شود، مانع ادراکات مى

  سخنى از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله درباره زکام

روايتى هم در سابق از يكى از بزرگان علما شنیدم از رسول خدا 

گويند  )مشرکین( به من مى» کرد که:  صلى اهلل علیه و آله نقل مى

«. شوم که من هر ماه اقلّاً يك مرتبه زکام مى در حالى اى مجنون شده

چشم دردهم براى جلوگیرى از کورى است. در همین روايت 

سرفه هم از مرض سل و از جمع شدن خلط در سینه »فرمايد:  مى

کند. ته  کند. موى بینى هم از مرض خوره پیشگیرى مى جلوگیرى مى

وجود حكمت  «.ندک خورد، از بواسیرپیشگیرى مى پا که ترك مى

در عالم وجود، هیچ چیز بى حكمت نیست. اگر   الهى در تمام هستى

را نفى کنیم. مبادا کسى چیزى را که  را نفهمیديم نبايد آن حكمت آن

حیوان نجاست خوارى  47«جُعَل»ندانسته، بگويد چه فايده دارد؟ 

ما خاصیّت اين جعل »است. از يكى از حكما نقل شده که گفته بود: 

بعد به چشم درد سختى مبتال شد. هر چه معجون در «. نفهمیديم را

اى به او  نظر داشت مصرف کرد و فايده نبخشید. پیرزن با تجربه

 گفت:

                                                 
شود  مار هم ناميده مى نشيند. سرگني غلتان و سرگني گردان و سرگني گردانك و بالش شود. بيشرت روى سرگني حيوانات مى اى است سياه و پردار، بزرگرت از سوسكهاى خانگى. در بياباهناى گرم پيدا مى حشره -(1)  47

 ...) فرهنگ عميد(.
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دارو را به او داد و مصرف کرد و خوب «. من دارويى سراغ دارم»

 «.سوخته جعل است»شد. پرسید اين چیست؟ گفت: 

______________________________ 
اى است سیاه و پردار، بزرگتر از سوسكهاى خانگى. در  حشره -(1)

نشیند.  شود. بیشتر روى سرگین حیوانات مى بیابانهاى گرم پیدا مى

سرگین غلتان و سرگین گردان و سرگین گردانك و بالش مار هم 

 شود ... )فرهنگ عمید(. نامیده مى

 70عدل، ص: 

تى دارد خواه ما که خاصیّ پس معلوم شد نیست چیزى مگر اين»گفت: 

 «.آن خاصیّت را بفهمیم يا نفهمیم

 دعا و صدقه اسباب مصون ماندن از شرور

پس در عالم مادّه، شرور بالعرض هست لكن بايد بدانیم که شرور 

ذاتى نیست بلكه نسبى است و در عین حال براى هر شرّى نیز دافعى 

ال هم باز که هر شرّى مصلحتى دارد، در عین ح معیّن فرموده. با اين

پروردگار عالم سبب ديگرى معیّن فرموده تا آدمى از همان شرور 

است. « صدقه»و « دعا»محفوظ بماند؛ آن دو سبب که معیّن کرده، 

خداوند از باب فضلش آن دو را در دسترس بشر قرار داده تا به 
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تواند  برکت دعا و صدقه از همان شرور نیز محفوظ بماند. آدمى مى

آيد و  را بیمه کند. در دستگاه تكوين، بال پیش مى با صدقه، خودش

خداوند کیمیاى بزرگى در دسترس ما قرار داده که قدرش را 

دانیم. اگر کسى موفّق شود اوّل روز صدقه بدهد، شرور آن روز  نمى

کند.  را دفع نمايد. اوّل شب صدقه بدهد، شرور شب را دفع مى

ظلم  کند. اش مى هرکس در راه خدا صدقه بدهد، خدا هم بیمه

اندازى.  اى انسان! چرا خودت را در مشقّت مى  انسان به خويشتن

گذارد خوش بگذرانى. حسد هست که آتشت  حرص است که نمى

وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ »...  سوزاند زند. حبّ رياست تو را مى مى

 کنند نه خداوند. خود مردم هستند که ستم مى 48«يَظْلِمُونَ

______________________________ 
 .44يونس:  -(1)

 71عدل، ص: 

گويیم و آن  مان را برايتان مى جوانان عزيز! ما تجربیّات زندگى

که بدبین بودن به زندگى براى چه؟ مثل آن انسان نادان )صادق  اين

که باألخره خودش را هم بكشد، هرکس هم راه و روش او  49هدايت(
                                                 

 .44يونس:  -(1)  48
( درهتران متولد شد و براى حتصيل به فرانسه رفت. ابتدا در پاريس اقامت منود و سپس به بزانسون رفت. داستاهناى معروف: 1330وفات، پاريس  -1281ِبمن  28وى فرزند اعتضاد امللك) تولد، هتران  -(1)  49

جا فرا گرفت وسفرهاى چندى به تاشكند و  به ِببئى رفت و زبان هپلوى را در آن 1315سه قطره خون، منايشنامه پروين، افسانه آفرينش، فوايد گياه خوارى را در پاريس نوشت. سپس به ايران بازگشت و در زنده به گور، 
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الم وجود بدبین باشى؟ خودت را بگیرد، همین است. چرا به ع

 اى. زندگى را براى خودت تنگ کرده

مكن کارى که از پا سنگت 

  آيد

جهان با اين فراخى تنگت 

 آيد

 

کنى و خودت را در سنگالخها گرفتار  چرا راه به اين صافى را رها مى

 کنى؟ مى

  شناسى، نعمتى بزرگ نعمت

ذراند و زندگى را گذارد خوش بگ هر قیدى که آدمى پیدا کرد، نمى

کند. حرص که زد، آنچه را هم که خدا به او  براى خودش سخت مى

قول يكى از بزرگان، هیچ وقت نگو خدايا!  بیند. به داده است، نمى

نعمتم را زياد کن بلكه بگو خدايا! نعمت شناسم کن وگرنه نعمتها هم 

 فهمى چه فايده؟ انسان بايد بر تو زياد شود، وقتى نمى

______________________________ 
 -1281بهمن  28وى فرزند اعتضاد الملك )تولد، تهران  -(1)

                                                                                                                                                                                           
اه توّقف در آن شهر، خودكشى كرد!! صادق به زباهناى انگليسى و فرانسه آشناىي داشت. گذشته از مقاَلت و داستاهنا و به پاريس رفت و پس از چهار م 1329ساير شهرهاى ازبكستان كرد و باْلخره در سال 

 نيز از فرانسه به فارسى ترهمه كرده است؛ چون: ديوار، ان، و داستاهناىيها، چند كتاب را از متون هپلوى به فارسى بر گردانده است مانند: گجسته ابالش، كارنامه اردشري بابكان، يادگارجاماسب، شهرستاهناى اير  سفرنامه
 بعضى به زباهناى بيگانه ترهمه شده است) فرهنگ معني(. مسخ و غريه. هدايت از نويسندگان بنامى است كه در ادبيات فارسى عصر حاضر، اثرى عميق گذاشته است. و كتاِباى او بارها به چاپ رسيده و
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( درتهران متولد شد و براى تحصیل به فرانسه 1330وفات، پاريس 

رفت. ابتدا در پاريس اقامت نمود و سپس به بزانسون رفت. 

داستانهاى معروف: زنده به گور، سه قطره خون، نمايشنامه پروين، 

آفرينش، فوايد گیاه خوارى را در پاريس نوشت. سپس به افسانه 

جا  به بمبئى رفت و زبان پهلوى را در آن 1315ايران بازگشت و در 

فرا گرفت وسفرهاى چندى به تاشكند و ساير شهرهاى ازبكستان کرد 

به پاريس رفت و پس از چهار ماه توقّف در  1329و باألخره در سال 

به زبانهاى انگلیسى و فرانسه  آن شهر، خودکشى کرد!! صادق

ها، چند کتاب  آشنايى داشت. گذشته از مقاالت و داستانها و سفرنامه

را از متون پهلوى به فارسى بر گردانده است مانند: گجسته ابالش، 

کارنامه اردشیر بابكان، يادگارجاماسب، شهرستانهاى ايران، و 

ست؛ چون: ديوار، داستانهايى نیز از فرانسه به فارسى ترجمه کرده ا

مسخ و غیره. هدايت از نويسندگان بنامى است که در ادبیات فارسى 

عصر حاضر، اثرى عمیق گذاشته است. و کتابهاى او بارها به چاپ 

 رسیده و بعضى به زبانهاى بیگانه ترجمه شده است )فرهنگ معین(.

 72عدل، ص: 
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را راضى بفهمد که همین نان خالى هم نعمت است و بگويد: خدايا! م

اى. حمد کند  گردان به آنچه از زندگى به من روزى عنايت فرموده

که به زندگى نظر  ، نه اين50 خداى تعالى را به آنچه به او داده است

بیندازد و تمامش کمبودها را ببیند و از زندگى ناراضى شود و به 

شود،  دستگاه خلقت اعتراض کند و از خدا و سفر آخرت، غافل مى

شود و هیچ وقت هم  نى، از سعادت خودش برکنار مىچنین انسا

بینید به موادّ مخدّر، خودشان را تخدير  گذراند لذا مى خوش نمى

 کنند. مى

سابق که اين موادّ نبود، قصّه گو داشتند که با داستان سرايى، آنها را 

 ساخت. از غصّه و اندوه رها مى

چند خواهى پیرهن از بهر 

   تن

ى تن رها کن تا نخواه

  پیرهن

 

آزاد باش و مقیّد نباش که حتماً روى فرش قالى باشم، حتماً روزى 

صد تومان استفاده کنم، حتماً در هر معامله سود برم، اين کرسى 

 رياست را نگهدارم و خالصه، هر چه قید است، بالست.
                                                 

50  (1)-\i  ِبا قسمت ل يا أرحم الّرامحنيورّضن من العيش \E.)مفاتيح اجلنان/ دعاى ابومحزه مثال ( 
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غالم همّت آنم که زير چرخ 

  کبود

زهر چه رنگ تعلّق پذيرد 

  آزاد است

 

اللَّه، حرّ مطلق است. آزادى حقیقى در بندگى خداست و تا عبد

نه  -رسد و به خوشى حقیقى طور هم نشود انسان به توحید نمى اين

جا اسیر قید  نخواهد رسید. هرکس اين -در دنیا و نه در آخرت

 سازد؟ است، پس از مرگ هم بدبخت است، مگر او را رها مى

  تشقاوت و هالکت منافقین قاتل و تروريس

دارند، يا  اين گروهكهايى که دخترها و پسرها را به خرابكارى وا مى

خواهیم  کنند، مى چهره نورانى را شهید مى 72گذارند و  بمبى مى

  ببینیم چه زيانى به

______________________________ 
)مفاتیح   ورضّنى من العیش بما قسمت لى يا أرحم الرّاحمین -(1)

 ثمالى(. الجنان/ دعاى ابوحمزه

 73عدل، ص: 
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رسید؟ چه زيانى به گروهكها رسید؟ آنچه به شهید   شهید بهشتى

بهشتى رسید، آزادى از عالم طبیعت و آزادى از ديدن اين نفوس 

راحت شد؛ از ديدن اين منافقین و  -که اصلًا ديدنشان بالست -شقیّه

گرفتاريهاى عالم طبیعت. اين بمب سبب شد ايشان خالص و از تن 

شود. هرکس مرگى دارد، بهشتى هم اگر زنده مانده بود،  رها

مرد، زيانى به او نرسید. لكن عامل اين  باألخره به يك سببى مى

جنايت و گروهكهاى همكارش تا برسد به آمريكا، در اين کار چه 

در همین دنیا منتظر باشید که  اوّلًا: زيانى ديدند روحى و جسمى؟

اينها  که: ديگر آن مبتال خواهند شد.همین بدبختها به بدترين وجهى 

خواستند حكومت را به دست بگیرند و تسلیم آمريكا نمايند، آيا با  مى

اين کار به مقصود خودشان رسیدند، يا لعنت بر آنها بیشتر شد. پیش 

شد، امّا پس از اين  از اين واقعه کمتر مرگ بر آمريكا گفته مى

 ر آمريكاست.مرگ ب کنید، شعار: ماجرا، هر جا رو مى

  مرگ زودرس براى منافقان کوردل

کرد مرگ منافقین به اين زودى  پیش از اين واقعه کسى خیال نمى

برسد، امّا پس از اين جريان، روزى نیست که چند نفر از اين گروه 

کافر، ملحد، زنديق و مرتدّ به جزاى عملشان نرسند؟ مرگ خودشان 
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و هر چه  51کند ش بد مىرا نزديك کردند. هر کس بد کند، به خود

 52رسد، از خودت هست. از بدى به خودت مى

______________________________ 
 .286بقره:  ...«لَهَا مَاکَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَااکْتَسَبَتْ »...  -(1)

 .79نساء:  ...«وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَیّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ »...  -(2)

 74عدل، ص: 

 

  رنجها عامل رشد معنوى و رسیدن به کمال تحمّل سختیها و

 

خالصه بحث روز گذشته اين شد که سختیها و گرفتاريهايى که براى 

که از لوازم اين زندگى و از  آيد، عالوه بر اين بشر در دنیا پیش مى

لوازم مرکّبات است، تكمیل کننده و داروى دردش هست. اگر 

رسد و در همان حدّ  نمىسختیها و ناراحتیها نباشد، آدمى به کمالش 

ماند. انسان، بدون رنج و محنت و صبر، به کمال  حیوانیّت باقى مى

 رسد. نمى

                                                 
51  (1)-\i ... « ََلَا َماَكَسَبْت َوَعَلْيَها َمااْكَتَسَبْت»...\E  :286بقره. 
52  (2)-\i ... « َوَمآ َأَصاَبَك ِمن َسّيَئٍة َفِمن ن َّْفِسَك»...\E  :79نساء. 
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  گانه در سر فرود آوردن انسان عوامل سه

 خدا صلى اهلل علیه و آله رسیده است که فرمود: روايتى از رسول

سه  53«.لوال ثالث ما طأ طأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض والموت»

آورد و تسلیم  که اگر نباشد، هیچ وقت بشر سر فرود نمى چیز است

 کند: شود، غلظت و قساوت قلب هالکش مى خدايش نمى

  عامل اوّل: فقر و نیازمندى

اصلًا خود فقر انسان را از گردنكشى  اوّل: نیازمندى است.

  اندازد. کسى که مى

______________________________ 
 .206/ 18تفسیر قرطبى:  -(1)

 75عدل، ص: 

نیازى نداشته باشد و هر چه بخواهد فراهم شود، اوّلًا: چنین کسى در 

خارج نیست و بر فرض هم که باشد، يك آدم بسیار گردن کلفت و 

کند؛ ولى هر چه نیازش  خود خواه است که با درنده فرقى نمى

برد، صبر  کشد، رنج مى زند، زحمت مى بیشتر باشد، دست و پا مى

به حضرت »رسد. در روايتى است که:  کمال انسانیّت مىکند و به  مى
                                                 

 .206/ 18تفسري قرطىب:  -(1)  53
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که از  اى هستى جز آن داوود علیه السالم ندا رسید که تو خوب بنده

او به درگاه خدا نالید تا کارى به او داده «. خورى بیت المال مى

شود و خداوند آهن را در دستش نرم گردانید، لذا زره درست 

کرد و از آن پس، از  تأمین مىفروخت و معیشتش را  کرد و مى مى

شغل على  54خورد، نه آماده خورى. رحمت و دسترنجش روزى مى

علیه السالم غرس درخت بود، پانصد درخت نخل غرس کرد؛ يعنى 

هسته خرما را کاشت، چند سال آبیارى کرد تا نخل شد و به ثمر 

رسید، همه را فروخت و بین فقرا تقسیم کرد. غرض زحمت کشیدن و 

رفع نیاز، کار کردن است. براى انسان گناهانى است که براى 

الكاد على عیاله » اش همین کوشش براى تأمین معیشت است: کفّاره

کسى که در تحصیل معیشت عیالش » 55«.کالمجاهد فى سبیل اللَّه

اگر کسى «. کشد، همچون جهاد کننده در راه خداست زحمت مى

یست آن ايمان مطلوب را اى زير دستش آمد، معلوم ن مال باد آورده

 داشته باشد.

  عامل دوّم: بال و مرض

                                                 
 .5/ 14حباراْلنوار:  -(1)  54
 .67/ 17وسائل الشيعه:  -(2)  55
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که به راستى نعمتى بزرگ براى آدمى است.   دوّم: بال و مرض است

  او را خاضع

______________________________ 
 .5/ 14بحاراألنوار:  -(1)

 .67/ 17وسائل الشیعه:  -(2)

 76عدل، ص: 

د که کارى از او يا ديگرى فهم کند و مى کند، غرورش را کم مى مى

 کند. واسطه همان مرض، با خداى خودش تقرّب پیدا مى آيد. به نمى

  عامل سوّم: مرگ

 باشد، موت است. سوّمین چیزى که سبب تسلیم شدن نفس مى

اند که بايد ذکر  فهمد بايد بمیرد. درباره مرگ ايرادهايى گرفته مى

  ن مرگ و پاسخ آنپرسشى پیرامو شود ومختصراً پاسخ داده گردد.

خواهد بچّه مرا  مرگ براى چیست؟ خدا که مى»گويند:  برخى مى

«. ببرد پس چرا از اوّل اين بچه را به من داد و اصلًا چرا او را آفريد؟

حاال که مرگ را مقدّر فرموده، چرا حدّ معیّنى برايش »که:  ديگر آن

الگى که قرار نداده است؛ يكى در سنّ ده سالگى و ديگرى تا نود س
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بايد تر و خشكش کنند و چطور است که آدمى از مرگ وحشت دارد 

در معرفت النّفس ذکر شده است که: «. آيد؟! و از آن بدش مى

احساس کمبود هر قوّه و ادراکى که در نفس انسانى به حسب طبیعت 

است، گواه اين است که برطرف کننده آن هم وجود دارد و گرنه در 

نبود؛ مثلًا عطش دلیل بر اين است که آبى ذات آدمى، آن اقتضا 

شود، پس خداوند  هست، خواهى نخواهى عطش در آدمى پیدا مى

آبى هم براى آن آفريده است، اگر آبى نبود، عطش هم در انسان 

شود خوراك  داد. گرسنگى که در آدمى است، معلوم مى قرار نمى

« بقا حبّ»سیر کننده هم هست. از چیزهايى که در نفس آدمى است 

خواهد که همیشه باشد و  است؛ يعنى هر انسانى دوام خودش را مى

کند. بشر حاضر نیست فنا را بپذيرد بلكه میل  از نیستى فرار مى

جا دو استفاده  طبیعى هر بشرى است که براى همیشه بماند. اين

  شود آدمى همیشگى است که معلوم مى کنیم؛ يكى اين مى

 77عدل، ص: 

غلط بود. اگر ابدى نباشد، میل ابديّت نبايد در او  و گرنه تمنّايش

شود.  باشد. انسان که مايل است همیشه باشد، پس به مرگ نیست نمى

کند؛ چون اشتباه کرده و بدن را حقیقت خود  از مرگ که وحشت مى
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پنداشته است؛ ولى وقتى فهمید بدن مرکب است و حقیقتش روح 

رسد، مرگ  کمال باالتر مى کند، به مجرّد است، بدن را که رها مى

براى انسان مرز حیات نیست بلكه مرز حیات بدن اوست، امّا روان و 

رود بلكه روحش که  اصل و حقیقتش به مرگ بدن از بین نمى

حقیقتش هست، باقى به بقاءاللَّه است. از ساعت مرگ بدن، روح در 

برزخ است تا در قیامت به جزاى اصلى برسد. پیغمبران ياد آورى 

کردند: همچنان که اقتضاى ابديّت در تو هست، بدان که ابدى 

هستى، ذاتت و روحت باقى است و اين مرگ حیوانى، الزمه حرکت 

به کمال است. اگر بنا باشد بماند پس چرا در رحم مادر نماند، بگو 

دار. چطور در شكم مادر ماندن،  خدايا! او را در همان شكم مادر نگه

حد، ديگر جاى تو نیست، در شكم کره خاك حدّى دارد، پس از آن 

هشتاد سال ماندن روى خاك براى چه؟  -هم همین است. هفتاد

 هدف که زندگى دنیوى نبود بلكه هدف رسیدن به کمال بود.

  مرگ؛ نعمتى از نعمتهاى الهى

اگر بنا بود مرگ در کار نباشد، کره زمین چه وضعى داشت. از پنج 

، آياديگرجايى براى زندگى بود، هزار سال قبل حسابش رابكنید

پیر نشوند؟! پیرى الزمه زندگى طبیعى است،  شود همه وقت مى آن
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افتند نسلهاى جديد بايد مواظب اجداد  مانند و از کار مى همه مى

اى که گرفتار چندين پدر و مادر پیر شده  شمار خود باشند، بیچاره بى

يد، اين چه زندگى که حتّى بايد لقمه در دهانشان کند و نظافت نما

 شد؟!

 78عدل، ص: 

  برگشت انسان به حالت نخستین در سنین کهولت

آدم وقتى به هفتاد و هشتاد رسید، به کمال خودش نزديك شده، 

حاال يا در جنبه مثبت يا منفى، اگر به کمال انسانیّت و جنبه مثبت هم 

و  نرسیده باشد، روز به روز ضعف قواى دماغى و ادراکى در او بیشتر

و تنزّل در  56گردد حال نخستین بر مى شود و به به اصطالح خرف مى

داستان جالب حضرت  شود، البتّه غیر از مؤمن کامل. ادراك مى

روايتى دارد مطابق آنچه در   ابراهیم علیه السالم و میهمان کهنسال

حضرت ابراهیم خلیل علیه السالم حاجتى »حیوة القلوب است که: 

طوالنى کند تا بیشتر اطاعت خدا نمايد. حضرت  داشت مايل بود عمر

ابراهیم بدون میهمان نبود. روزى يك نفر پیر و مسن میهمانش شده 

داشت و هنگام خوراك خوردن،  بود و با چه سختى گامى بر مى

                                                 
56  (1)-\i ... « َوَمن ن َُّعّمْرُه ن َُنّكْسُه ِِف ا ْْلَْلِق»...\E  :68يس. 
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داشتن خوراك را نداشت.  لرزيد. لبهايش قدرت نگه دستهايش مى

صه حضرت ريخت، خال آب دهان و خوراکش از اطراف دهانش مى

ابراهیم خیلى رقّت کرد. جبرئیل به او گفت: اين است نتیجه پیرى. 

خواهم مگر آنچه خدا برايم از عمر  حضرت ابراهیم گفت: من نمى

بنابر اين، «. مقدّر فرموده باشد، عمر زياد اين مصیبتها را هم دارد

اش نكبت  مرگ براى بشر نعمت است، اگر برداشته شود، زندگى

 نفسش باليى است.شود. هر  مى

______________________________ 
 .68يس:  ...«وَمَن نُّعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ فِى ا لْخَلْقِ »...  -(1)

 79عدل، ص: 

 به سختى نفس کشیدن انسان پیر

من »گفت:  يك نفر از اهل علم بود که سنّش به صد رسیده بود، مى

تم لكن به سختى ام مرتّب است و بیمار هم نیس تمام وسايل زندگى

بعضى اوقات، خداوند بعضیها را «. ام کشم؛ چون پیر شده نفس مى

دارد تا مردم بفهمند عمر تا حدّى که انسان  براى عبرت نگه مى

بتواند عمل صالحى انجام دهد و زاد و توشه آخرتش را فراهم سازد، 

 نافع است وگرنه عمر زيادى جز زحمت و بدبختى چیزى نیست.
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 80عدل، ص: 

 

 جبر يا اختیار؟

 

راجع به دستگاه خلقت بود. قسمت « عدل»تاکنون صحبت در بحث 

از حیث صدور و از حیث  «افعال بشر»  ديگرى از اين بحث، راجع به

زند که:  جزاست. امّا از جهت صدور، افعالى از انسان سر مى

گويند بشر سرنوشتى دارد و قضا و قدرى، و بر طبق  مى« اشاعره»

طورى که مجبور است.  اً بايد آن امور واقع بشود بهسرنوشتش حتم

کند، خدا خواسته است! و ظاهر  انسان هر کارى و هر حرکتى که مى

 گويند: آورند و مى بعضى از آيات را نیز شاهد مى

، لذا تمام کارها «کردم اگر خدا نخواسته بود، من فالن کار را نمى»

اى داشته باشد  ین عقیدهبینند. اگر کسى چن را فقط مستند به خدا مى

گويند؛ چون بشر از خودش اختیارى ندارد  مى« جبرى مذهب»به او 

الزمه اعتقاد به جبر،  شود!! و اگر خدا بخواهد، بشر به گناه وادار مى

اگر صدور فعل از آدمى نباشد بلكه از خدا باشد،   ظلم و قبح است
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بیح وا اش ظلم و قبح است، چگونه خدا بشر را به امر ق الزمه

فرمايد اى انسان! آدم را نكش و از جهتى  دارد؟ از جهتى مى مى

 دارد به کشتن مردم. خودش انسان را وا مى

 81عدل، ص: 

خداوند بشر را مجبور نكرده و نخواهد »گويند:  مى« عدلیّه»مذهب 

 «.کرد؛ نه به کار خیر نه به کار شرّ

  فويضاشتباه بسیارى از مسلمانان در اعتقاد به جبر و ت

بسیارى از مسلمانها در چیزهاى خوب، تفويضى و در چیزهاى بد، 

را  اى کرد و استفاده شايانى برد، آن شوند؛ مثلًا اگر معامله جبرى مى

گويد خدايا! پس  داند؛ ولى اگر ضرر بكند مى از زرنگى خودش مى

دانم امروز  گويد نمى اى کردم، چرا ضرر بكنم؟ مى از مدّتى معامله

ى ما چه خواسته بود؟! خالصه هر چه خوب است از خودش خدا برا

بیند! همچنین وقتى که  بیند و هر چه ناماليم است، از خدا مى مى

شاکر بودن  بیند تا شكر کند. را از خدا نمى شود آن اوالد نصیبش مى

هر وقت به حضرت سجّاد علیه »مروى است:   امام سجّاد علیه السالم

داوند مولودى به تو عنايت فرموده است، دادند خ السالم بشارت مى

پرسید: مادرش سالم است؟ يا بچّه سالم است؟ وقتى  اوّل مى
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کرد، پیش  گذاشت وشكر مى گفتند: آرى، امام سر به سجده مى مى

چه نعمت بزرگى است «. که بپرسد مولود پسر است يا دختر از آن

  ت آفرينشزايمان بانوان، عجايبى از خلق سالمتى مادر، يا فرزند.

اند از عجايب دستگاه خلقت وضع  مكرّر بعضى از اطبّا براى بنده گفته

حمل است. طبق جريان اسباب و علم طب، بايد صدى نود از زنها 

هنگام وضع حمل از دنیا بروند، ولى بر خالف اين وضع، صدى ده 

شوند. بسیار اتّفاق  هم در خطر نیست و از اين خطر به سالمت رد مى

 که زنان در -مخصوصاً در عشاير -افتد و مىافتاده 

 82عدل، ص: 

کنند. مرد،  حرکت هستند امّا بدون کمك طبیب، وضع حمل مى

موقعى که زنش زايید، از چه خطرى به سالمت گذشته و بچّه به 

 بیند! سالمت متولّد شده، اين را از خدا نمى

 احیاى رسم زشت جاهلیّت از سوى برخى از مسلمانان!

پسر فرق ندارد. اگر کسى فرق بگذارد، کفران نعمت کرده دختر و 

کشد! اين  است. اگر بگويند دختر است، چشم و رويش را در هم مى

گفتند  همان عادت جاهلیّت قبل از اسالم است. هنگامى که به او مى
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اين  57گرديد. دختر نصیبت شده است، رنگش تیره و ناراحت مى

م است، در حالى که تو وضع، مال زمان جاهلیّت پیش از اسال

مسلمانى، پس فرق بین دختر و پسر چیست؟ هرکس فرق بگذارد، 

کفران نعمت کرده است. اگر زحمت تربیت است که فرقى ندارد، اگر 

در سنّ بچّگى است که هر دو زحمتشان يكى است و در بزرگى، اگر 

خواهد، چه  خواهد، پسر هم خرج ازدواج مى دختر جهیزيّه مى

که اسباب خوشى پدر و مادر شدند و چه پسرهايى که دخترهايى 

قضاوتهاى  براى جان پدر و مادرها بال شدند، رازق هم خداوند است.

به هر حال، وقتى خدا اوالد   نادرست انسان به دستگاه آفرينش

دهد، ياد خدا نكرده و مثل حضرت سجّاد علیه السالم سجده شكر  مى

چطور اظهار ناراحتى و نارضايتى  کنیم، امّا اگر اين بچّه مرد، نمى

میرد به قضا و قدر  شود، يا مى کنیم. وقتى اوالدش ناخوش مى مى

بیند! همان خدايى که  کند و مرگ او را از خدا مى الهى اعتراض مى

 که وقتى فرزند آمد از گیرد، نه اين فرزند داد، همان هم مى

______________________________ 
نحل:  «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ  رَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىوَإِذَا بُشّ» -(1)

58. 

                                                 
57  (1)-\i «َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم    َوِإَذا ُبّشَر َأَحُدُهم بِاْْلُنَثى»\E  :58حنل. 
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 83عدل، ص: 

خودت بدانى امّا وقتى برد، از خدا و بگويى خدا اوالد مرا برد! چرا 

گويى خدا بنده و مملوك خودش را برد؛ همان کس که داد،  نمى

»...  نار بگذارکه خدا مال مرا گرفت، من را ک همان هم گرفت، نه اين

در هر حال، نبايد آدمى هم جبرى شود  58...«.الَّذِى يُحْىِ وَيُمِیتُ 

هم تفويضى؛ هر چه بر خالف میلش باشد، جبرى و هر چه مطابق 

 میلش باشد، تفويضى شود!

 تدبیر هوشمندانه باغبان در برابر دزد پررو

براى کسى که چنین مسلك شیطانى دارد؛ يعنى در ناماليمات، 

شود، بهترين پاسخها براى چنین اشخاصى، پاسخ همان  رى مىجب

باغبان است. او وقتى وارد باغ خود شد، ديد دزدى سرگرم خوردن 

میوه و پر کردن ظرفش هست. بیچاره باغبان! ديد چندين ماه 

طور حاصل زحمتش  زحمت کشیده حاال اين شخص قلدر آمده و اين

او «. کنى؟ نده خدا! چه مىآهاى ب»برد، صدا زد:  خورد و مى را مى

زمین مال خدا، درخت هم مال خدا، میوه هم مال خدا، »پاسخ داد: 

من هم بنده خدا، اين دندان هم عطاى خدا، در اين میان تو چه 

                                                 
 .258بقره:  -(1)  58
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باغبان از اين سخنان تعجّب کرد که با اين شخص چه «. گويى؟ مى

زد. اندا طور زورگويى که همه را به گردن خدا مى شود گفت، اين مى

باغبان هم جايى کمین گرفت. وقتى دزد خواست برود، جستن کرد و 

از پشت سر او را گرفت و کت و بغلش را بست و چوب ضخیمى هم از 

قبل آماده کرده بود و شروع کرد او را محكم زدن. در پاسخ داد و 

 کنى؟ چرا فرياد مى»فرياد دزد گفت: 

خدا و بدن تو هم  چوب مال خدا، دست هم مال خدا، زننده هم بنده

 مال خداست،

______________________________ 
 .258بقره:  -(1)

 84عدل، ص: 

طور پاسخ داد،  با آدم جبرى هم بايد اين«. ديگر اعتراضت چیست؟

چطور خوردنت از خداست، امّا کتك از خدا نیست و از بنده است؟ 

است که البتّه اينها جواب نقضى است، امّا جواب علمى و حلّى آن 

 را بیان کنیم. «امر بین االمرين»  بتوانیم

  باطل بودن جبر به دلیل وجدان
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 قطعاً جبر غلط است که بگويیم بشر هیچ اختیارى از خود ندارد.

که گويى اين کنم يا آن  اين

   کنم

خود دلیل اختیار است اى 

  صنم

 

دارد،  فهمد که در کارهايش اراده و اختیار هر انسان با وجدانى مى

رود، به اختیار خودش  برند. هرکس که مسجد مى که او را مى نه اين

رود.  رود، به اختیار خودش مى رود و هرکس هم مجلس فسق مى مى

طور.  فهمد خودش گفته، شرّى هم گفت، همین کلمه خیرى گفت مى

قول محقّق قمى هزار دلیل هم براى جبر بیاوريد، در برابر  به

دارد، بطالن جبر آشكار است و هر صاحب اى ن فايده« وجدان»

افتد بلكه در  فهمد که بدون اراده در گناه يا طاعت نمى وجدانى مى

عدم استقالل انسان در انجام  انجام و ترك گناه فاعل مختار است.

چیزى که هست انسان در کارهايش استقالل هم ندارد؛ نه  کارها

هر چه را تا اراده کرد اش تمام علّت باشد و  طورى است که اراده اين

اش خواست خدا هم هست، خواست خداوند  بشود، شرط اساسى

شرط است نه سبب و علّت بلكه سببش و علّتش اراده من و تو است 

  جا که ما مخلوق و عاجز هستیم، از خود قدرت ولى از آن

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  114 

 85عدل، ص: 

نداريم، اگر خدا قدرت بدهد، شرط اساسى آن، خواست خداست، 

 و چه در شرّ. چه در خیر

  اعطاى قدرت انجام کار از سوى خداوند براى امتحان انسان

که خدا  دهد نه اين خدا هم در مواردى که صالح بداند قدرت مى

کرده است بلكه خداوند براى امتحان خلق، جلو اختیار بشر را 

خواهد  کس که مى ؛ آن59دهد گیرد و هر دو دسته را مدد مى نمى

جا دار امتحان است و بايد بشر سر دو  شرّ. اين خواهد خیر کند يا مى

راهى باشد، هم بتواند خیر انجام دهد و هم شرّ تا استحقاق ثواب و 

کدام  عقاب پیدا کند، امّا اگر جز خیر نتواند، يا جز شرّ نتواند، يا هیچ

کند؟! اگر انسان اختیار و  را، چطور استحقاق ثواب يا عقاب پیدا مى

ديگر کمال بشر در  -در جهت خیر، يا جهت شرّ چه -توانايى نداشت

کار نبود بلكه کمالش به اين است که با اختیار خودش، مرتكب خیر 

يا شرّ شود. آنچه مربوط به خداست، قدرت و اختیار دادن است. 

که اصلًا نباشد بلكه هم  ات علّت تامّه است و نه اين خالصه، نه اراده

اراده و قدرت دادن خدا هم اراده و خواست تو هست و هم بايد 

                                                 
59  (1)-\i «دُّ هُؤََل ِء َوهُؤََل ِء ِمْن َعطَآِء رَّبَك َوَما َكاَن َعطَآءُ رَّبَك ََمْظُورًا  .20اسراء:  E\«ُكَلًّ منُِّ
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باشد. چه بسیار مواردى که انسان، خواستى دارد ولى واقع 

گیرد. در هر حرکتى، اگر خدا  شود واراده خدا به آن تعلّق نمى نمى

شود و اگر صالح  دهد و آن کار انجام مى صالح دانست، قدرت مى

بر ؛ نه ج«امر بین االمرين»  دهد. اين است معنى ندانست، قدرت نمى

است که اصلًا اختیارى نداشته باشى و نه تفويض است که تمام قدرت 

کنى تا آن مقدارى که  دست تو باشد بلكه اراده مى و تمام علّت به

خدا بخواهد و قدرت بدهد. چون و چرا هم ندارد که چرا خداوند 

  جا قدرت قدرت داد، خدايا! چرا اين

______________________________ 
ا نُّمِدُّ هؤُلَا ءِ وَهؤُلَا ءِ مِنْ عَطَآءِ رَبّكَ وَمَا کَانَ عَطَآءُ رَبّكَ کُلًّ» -(1)

 .20اسراء:  «مَحْظُورًا

 86عدل، ص: 

ات مسؤول هستى، گاهى که  جا ندادى، تو در اراده دادى و آن

 مصلحت نیست هر چه هم اراده کنى فايده ندارد.

 حكايتى جالب از ثروتمندى بى خرد

در کالم، داستانى از کتاب الكالم يجرّ الكالم در همین براى تنوّع 

کند ولى اگر خواست خدا  کنم که آدمى اراده مى موضوع نقل مى
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خراشى  همراهش باشد. يكى از مالداران نیويورك، آسمان

گیرد ولى  سازد. مقدار زيادى از بانكها با سود سرشار وام مى مى

 خراش او ناتمام مانده است. هنوز آسمان

بیند اگر ساختمان هم تمام شود و چند  کند مى األخره حساب مىب

سال طول بكشد تا از مال االجاره وام را پرداخت نمايد، باز بدهى با 

اى جز خودکشى  سود سرسام آورش باقى است، براى خودش چاره

نديد، براى خودکشى احتیاط کرد و با خوردن مقدارى سم، از پشت 

ش را پايین انداخت تا مبادا کسى در خراش، خود بام همان آسمان

صدد نجاتش برآيد! اتّفاقاً چوب بست ساختمان را هنوز بر نداشته 

بودند، در اثناى راه سر به پايین در اين چوب بست گیر کرد و سموم 

از دهانش بیرون ريخت و او را به بیمارستان بردند و نجاتش دادند. 

بكشد و به دو سبب قطعى  کند تا خودش را مشاهده کنید او اراده مى

جويد، ولى قدرت فوق الزم است. عالم صاحب  کار کن هم تمسّك مى

شرط اساسى مشیّت اوست، البتّه بدين  60دارد، همه صاحب داريم.

کنى تا  معنى نیست که از زير بار تكلیف شانه خالى کنى، اراده مى

 که علّت تامّه خواست خدا چه باشد. خواست خدا شرط است نه اين

 باشد.

                                                 
60  (1)-\i « َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه»...\E  :18انعام. 
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______________________________ 
 .18انعام:  ...«وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ » -(1)

 87عدل، ص: 

شعرى که به يك شاعر جاهلى نسبت   شعرى از شاعرى جبرى مسلك

 دهند که گفته: مى

مى خوردن من حق 

   دانست مى زازل

خدا  گر مى نخورم علم

 بود جهل

 

را  خورم، پس آن دانست که من شراب مى از ازل مى يعنى چون خدا

شود. چقدر اين حرف از  خود مى من بايد بخورم وگرنه علم خدا بى

 شعورى است، علم ازلى خدا بر طبق واقعیّات است. بى

داند که اين شخص جاهل به اختیار خودش شراب  خدا از ازل مى

علم خدا به که به زور شراب در گلويش بريزند.  خورد، نه اين مى

که اراده از آنها سلب شده  افعال عباد تعلّق گرفته با اراده آنها نه اين

 اش. که بدون اراده ، نه اين61باشد

                                                 
61  (1)-\i « َُسُهْم َيْظِلُمونَ ِإنَّ اللََّه ََلَيْظِلُم النَّاَس َشًيا َولِكنَّ النَّاَس أَنف»\E  :44يونس. 
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 حكايتى جالب از على علیه السالم پیرامون قضا و قدر

امیر المؤمنین علیه السالم زير ديوارى نشسته »در روايتى دارد: 

دفعه برخاستند و  رت يكبودند که ديوار شروع به ريزش کرد. حض

کنار رفتند. يك نفر از حاضرين گفت: يا امیر المؤمنین! از قضاى خدا 

 62«.افرّ من قضاء اللَّه إلى قدر اللَّه کنى؟ حضرت فرمود: فرار مى

قضاى خدا يعنى چه؟ قضاى خدا در عالم وجود مرتبط به علل و 

كان اسباب است. اگر ديوارى ريزش کند، انسانى زيرش باشد و ت

ماند و ممكن است بمیرد. و قضاى خدا اين  نخورد طبعاً زير ديوار مى

بیند. قضاى حتمى اين  است که اگر برخاست کنار رفت، آسیبى نمى

کنى. اگر واقعاً قضاى حتمى الهى باشد،  نیست که تو خیال مى

 شود نمى

______________________________ 
 «اسَ شَیًا وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَإِنَّ اللَّهَ لَايَظْلِمُ النَّ» -(1)

 .44يونس: 

 .28/ 2تفسیر نورالثقلین:  -(2)

 88عدل، ص: 

                                                 
 .28/ 2تفسري نورالثقلني:  -(2)  62
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اند  اى که برايش معیّن کرده از آن فرار کنى. آدمى بايد طبق وظیفه

حرکت کند، آنچه خدا برايش خواسته چه بسا مربوط به علل و 

 «امر بین االمرين» صه،اسباب ديگرى است که اشاره کردم. خال

 است؛ نه فاعل مايشاء است و نه آلت محض.

مقدّرات الهى هم با حفظ اختیار خود شخص است که خدا با اختیار 

طور برايت تقدير فرموده است. به اختیار خودش بهشتى  خودت اين

 شود، يا جهنّمى. مى

سرنوشت تو به دست خودت هست، جبرى نشو، خدا برتر است از 

 اختیار بشر را بگیرد و بدون اختیارش او را در شرّ بیندازد.که  اين

  تفكّر جبرى ابن ملجم مرادى

است. « ابن ملجم»شوند  از جبريهايى که موقع شرّ، جبرى مى

هنگامى که پس از ضربت زدنش، او را گرفتند و خدمت آقا 

آيا من بد »امیرالمؤمنین علیه السالم آوردند، حضرت به او فرمود: 

اى  ؛ يعنى من چه بدى به تو کرده بودم؟ جمله«براى تو بودم؟ امامى

خواست  جا بگويم. امام امّت با بنى صدر چه کرد و او چه مى اين

بكند؟! چقدر اين مرد بزرگ، رأفت، محبّت و نصیحت کرد و در خفا 

خواست تا شايد هالك  او را زجر و تهديد کرد، تمام خیر او را مى
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کشید تا رهبر شود  ت نكشاند او هم نقشه مىنشود وکشور را به هالک

هر «. مرگ امام نزديك است و بايد ما چه کنیم!!»بلكه گفته بود: 

انت المحسن » کند: فردى هم خودش را در برابر خدا ببیند چه مى

دهد و در برابر  کند، مهلت مى خدا احسان مى «.ونحن المسیئون

کنیم؟ آن  ا ما با عالم چه مىگیرد. امّ کند و ما را نمى گناه ما، صبر مى

  کسى که رهبر دينى ماست، آن کسى که

 89عدل، ص: 

اى  کند تا برسد به امام مسلمین چه معامله دينمان را درست مى

جا ابن ملجم چه جوابى دارد؟ جز  داريم؟ آيا شكر گذاريم يا نه؟! اين

توانى نجات  آدم جهنّمى را نمى»که جبرى بشود، گفت:  اين

ام. او  خواهد بگويد من براى جهنّم رفتن آفريده شده مى 63«.بدهى

آفريند.  کس را براى جهنّم رفتن نمى گويد، خداوند هیچ دروغ مى

روى  آفريند امّا خودت به پاى خودت رو به جهنّم مى خدا مى

شود، به پاى خودش به بهشت  گونه که هرکس بهشتى مى همان

رد امّا حنظل تلخ بردارد، شود کسى تخم هندوانه بكا رود. آيا مى مى

يا حنظل بكارد، هندوانه شیرين بردارد، برداشت، مطابق کشت است 

                                                 
63  (1)-\i ... « ِأََفأَنَت تُنِقُذ َمن ِِف النَّار»\E  :19زمر. 
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تا چگونه کشت کرده باشى. کسى نبود به ابن ملحم بگويد: يادت 

گفت: شرط وصال  هست آن شب که دور قطامه را گرفته بودى، مى

 من، ريختن خون على علیه السالم است! و باألخره تو پذيرفتى. حاال

 سر خودت بكوب و بگو: شوى. به که گرفتار شدى، جبرى مى

، واى از هوا پرستى من! به هر حال، مؤمنین! اگر کار «ظلمت نفسى»

و اگر خداى نخواسته کار   الحمدللَّه خیرى از شما سر زد، بگويید:

. عبادتى کردى، به توفیق  استغفر اللَّه شرّى از شما سر زد بگويید:

خدا  64هم که کردى، به خذالن خدا بوده است.خدا کردى، گناهى 

به خودت واگذارت کرد و حق ندارى بگويى: خدايا! چرا مرا به 

خودم واگذار کردى؛ چون شكر نعمت نكردى بلكه کفران نعمت 

 کردى.

______________________________ 
 .19زمر:  «أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى النَّارِ»...  -(1)

ابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن سَیّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ مَّآ أَصَ» -(2)

 .79نساء:  ...«

 90عدل، ص: 

                                                 
64  (2)-\i « مَّآ َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوَمآَأَصاَبَك ِمن َسّيَئٍة َفِمن ن َّْفِسَك»...\E  :79نساء. 
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  علّت سقوط بلعم باعور از زبان امام موسى بن جعفر علیهما السالم

بلعم  چطور شد»پرسند:  از حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم مى

 -هزار شاگرد درتوحید داشت عالم، روزگارى که دوازده باعور

کارش به جايى  -وگويند: نخستین عالم است که تدريس توحید کرد

حضرت فرمود: خداوند يك لحظه او را به  65رسید که مثل سگ شد.

چطور شد خدا او »راوى پرسید: «. خودش واگذار کرد و چنین شد

چون شكر نعمت »حضرت فرمود: «. را به خودش واگذار کرد؟

نسان بايد هر وقت خیرى به دستش جارى شد، شكر پس ا«. نكرد

نعمت کند. همین نعمت ماه مبارك رمضان چقدر جاى شكر است، 

. خدا نعمت عافیت، سالمتى، عمر و توفیق داد، همین  الحمد للَّه بگو:

شكل روزه هم خوب است، باألخره همه ما به شكل روزه داران 

وال تكلنى إلى »گذار. خدايا! يك آن، ما را به خودمان وام هستیم.

نفسى طرفة عین أبداً وال تردّنى فى سوء استنقذتنى منه أبداً وال 

خدايا! يك چشم بر هم زدن » 66«.تسلبنى صالح ما أنعمت به علىّ أبداً

را از من  مرا به خودم وامگذار. خدايا! نعمتى که به من دادى آن

«. نها بر نگرداننگیر. خدايا! از گناهانى که مرا نجات دادى، مرا به آ

                                                 
65  (1)-\i. « َفَمثَُلُه َكَمَثِل ا ْلَكْلب ِإْن حَتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث أَْو تَ رْتُْكُه يَ ْلَهث ..»...\E  :176اعراف. 
 .169مصباح املتهجد:  -(2)  66
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خدايا! از باليى که ما را نجات دادى که رژيم طاغوت باشد، کفر و 

فسقى که برما مسلّط بود، خدايا! در اثر کفران نعمت ما، دوباره 

برنگردد. خدايا! نعمت اسالم و حكومت اسالمى که به ما مرحمت 

عمده عذاب قبر، »فرمودى، از ما مگیر. در روايتى ذکر شده که: 

 67«.اطر کفران نعمت استخ به

______________________________ 
 ...«فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ ا لْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ يَلْهَث »...  -(1)

 .176اعراف: 

 .169مصباح المتهجد:  -(2)

 .221/ 6بحاراألنوار:  -(3)

 91عدل، ص: 

 

  تبرخى از تفاوتهاى دنیا و آخر

 

                                                 
 .221/ 6حباراْلنوار:  -(3)  67
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تفاوت دنیا و آخرت بايد واضح شود تا تفاوت مجازات در دنیا و 

آخرت نیز آشكار گردد. دو سنخ زندگى است؛ حیات پس از مرگ را 

را  شود با حیات روى خاك مقايسه کرد، بنابر اين، چند تفاوت آن نمى

 نمايم. عرض مى

  تفاوت اوّل: تغییر و تحوّل در دنیا و عدم آن در آخرت

رقهايش اين است که در زندگى دنیا، عالم مادّه دگرگونى يكى از ف

دارد، فناپذير است، موجودات عالم طبیعت مرتّباً در تحوّل هستند. 

اآلن اين بدن من و شما از وقتى از شكم مادر آمديم، دائماً در 

آيد.  جاى آن، بدل مى رود و به تحويل و تحوّل است. اجزا تحلیل مى

رود، دنیا  شود و بعد در گهواره گور مى ر مىبچّه، جوان و جوان، پی

کند  شود، رشد مى کنید: دانه سبز مى نواخت نیست. مالحظه مى يك

شود، اجمالًا همه چیز در تغییر و تحوّل است. امّا عالم  و خشك مى

نواخت است و تغییرپذير نیست. مؤمنین همیشه در يك سن  آخرت يك

ه و اندوه به آنها راه و در يك قدرت هستند؛ ضعف و سستى، غصّ

 ندارد.

  تفاوت دوّم: حیات ناخالص در دنیا و حیات خالص در آخرت
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بودن است. « خالص و ناخالص»دوّمین فرق زندگى دنیا و آخرت، 

 در دنیا خلط

 92عدل، ص: 

است؛ حتّى حیات با موت ممزوج است و در دنیا حیات خالص 

 نداريم.

سطه روح، حیات به آن وا مالحظه کنید که بدن مرده است و به

سرايت کرده است. يا گیاه، میّت است، به برکت آبى که به او 

شود، حیات مطلق نیست. خاك  رسد، حیات نباتى به او افاضه مى مى

زمین در موت است، اگر با آب و دانه همراه شود، حیات پیدا 

کند. امّا در آخرت، تمام حیات است؛ زمین، نبات، حیوان،  مى

؛ زمین قیامت شعور دارد 68 چیزش حیات و ادراك استخوراك همه 

 و مؤمن و کافر شناس است.

گذرد و هر کس کافر و فاسق  هرکس مؤمن است به او خوش مى

جوشد. صراط، همان  است، زمین زير پايش مثل کوره حدّادى، مى

گذارند و همه بايد از روى آن بگذرند،  جسرى که روى جهنّم مى

یوى است که همه مثل هم از آن بگذرند. پل خیال نكن مثل پلهاى دن

                                                 
68  (1)-\i ... « َاَر اْْلَِخَرَة َلََِى احْلََيَواُن َلْو َكانُواْ يَ ْعَلُمون  .64عنكبوت:  E\«َوِإنَّ الدَّ
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روى جهنّم، نه سیمان و نه آهن و نه چوب است بلكه تا نروى 

 فهمى. نمى

شود. هرکس از آن  عدد افراد، مختلف مى همین اندازه بدان که به

گذرد تا وضعش چه باشد. اگر آدم راهروى که در عالم دنیا بر  مى

ت باشد، بر روى پل صراط هم صراط مستقیم بود و انحراف نداشته اس

شود، بعضى هم گاهى سواره و گاهى افتان و  گاهى مثل برق رد مى

دفعه عبادت کرده است. زمین  دفعه گناه و يك خیزان است؛ چون يك

شود؛ براى بعضى صاف و پهن و  قیامت به اختالف اشخاص مختلف مى

 که روى براى بعضى باريك همچون مو و تیز و سخت هست مثل اين

خواهد راه برود، تا بر صراط دين چگونه رفتار کرده  شمشیر مى

باشد. آتش جهنّم هم شعور دارد، بهشت که سرجايش. برگهاى 

 بهشتى آوازشان ذکر

______________________________ 
عنكبوت:  «وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُواْ يَعْلَمُونَ»...  -(1)

64. 

 93عدل، ص: 
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ها مال درختان بهشتى است. جهنّم هم  خداست. بهترين موسیقى

 شعور دارد.

شود، شعله آتش کنار  آيد، تا مؤمن رد مى اش که باال مى شعله

گويد: اى مؤمن! زود از من بگذر که نور تو  شود و به مؤمن مى مى

کند. آتش جهنّم مؤمن شناس است. در قرآن  التهاب مرا کم مى

اش بلند  بیند، نعره آتش جهنّم از دور که گنهكار را مى»مايد: فر مى

هاى گوشها را پاره و دلها را جا کن  اش پرده نعره 69«.شود مى

زند. چه عالمى است؟! هر چه  کند، حرف مى کند. ناله مى مى

شود. در همین دنیا وقتى که  جا تصوّرش را بكنیم، نمى بخواهیم اين

 توان به واقعیّات پى برد. مى سنجیم تا حدّى نسبت را مى

آتش معمولى را با صاعقه در نظر بگیريم. محدوديّت براى سوزش 

آتش معمولى، خوب واضح است، امّا در صاعقه، از برخورد ابرها با 

رسد، به هر چه بخورد  کند، به زمین که مى يكديگر آتشى جستن مى

قدرى  هسوزاند وب سوزاند. در جنگل، درخت سبز و خرّم را مى مى

شود و درون ساختمان را  ساختمانها رد مى لطیف است که از آينه

سوزاند.  گذرد و ماهى زير آب را مى سوزاند و يا از آب دريا مى مى

                                                 
69  (1)-\i «ُعواْ ََلَآ تَ َغيُّظًا َوَزِفريًا  .12فرقان:  E\«ِإَذا َرأَتْ ُهم ّمن مََّكاٍن بَِعيٍد َسَِ
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آن محدوديّتى که آتش مادّى معمولى دارد، ندارد. آب دريا هم 

هم  که صاعقه کندبا اين مانع سوزاندنش نیست. ماهى را بريان مى

ه است. بدانیدکه آتش جهنّم به مراتب از صاعقه لطیف مال عالم مادّ

تر است. در دنیا خالص محض نیست.  تراست، لذاهفتاد برابر سوزنده

شود. موجوداتش جور ديگرى است.  هر چه بخواهید قیاس کنید نمى

آيد، امّا از موت  در جهنّم هم از هر طرف اسباب موت و هالکت مى

ا کسى با مرگ از بهشت در آخرت مرگ نیست ت 70خبرى نیست.

 71بیرون برود، يا از جهنّم.

______________________________ 
 .12فرقان:  «إِذَا رَأَتْهُم مّن مَّكَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُواْ لَهَآ تَغَیُّظًا وَزَفِیرًا» -(1)

 .17ابراهیم:  ...«وَيَأْتِیهِ الْمَوْتُ مِن کُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَیّتٍ »...  -(2)

 .13اعلى:  « ثُمَّ لَايَمُوتُ فِیهَا وَلَا يَحْیَى» -(3)

 94عدل، ص: 

  تفاوت سوّم: زندگى مدنى و اجتماعى در دنیا و عدم آن در آخرت

                                                 
70  (2)-\i ... « َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكّل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَّيٍت»...\E  :17ابراهيم. 
71  (3)-\i « ُُثَّ ََلََيُوُت ِفيَها َوََل ََيَْي »\E  :13اعلى. 
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سوّمین فرق دنیا و آخرت آن است که زندگى دنیا، زندگى اجتماعى 

است ولذا گويند آدمى مدنىّ الطبع است. در اين عالم بشر تنها 

ندگى کند. خوراك، پوشاك، مسكن و درمان، نیاز به تواند ز نمى

اى که در يك محدوده هستند، هرکدام  زندگى اجتماعى دارد. عدّه

کنند. برزگر، بكارد، آسیابان، آرد کند،  براى ديگران نیز کار مى

نانوا بپزد و همچنین ساير امور. خوبى و بدى در اعمال، به اجتماع 

فراد ممكن است مسرى باشد. کند. يا بیمارى ا نیز سرايت مى

رسد، از ويژگیهاى دنیاست. میلیاردها  گرفتاريهايى که به ديگران مى

کنند، آن هم آفتاب که چراغ خدايى  بشر با يك چراغ زندگى مى

براى شب هم خداوند بدلش ماهتاب را قرار داده است. اگر  72است.

هیّه خواست چراغى براى خودش ت نور آفتاب نبود، اگر هر فردى مى

اى سرگرم تهیّه مواد  شد؟ در آخرت چطور؟ آيا عدّه کند چه مى

خوراکى و ديگران پوشاك يا مسكن هستند. از اين خبرها نیست بلكه 

يابد. آن خانه  جا مى هرکس هر چه خودش تهیّه کرده است آن

شخصى که هیچ وقت از آن بیرونت نكنند در آخرت است، معمار و 

 ستى.اش هم خودت ه بنّا و عمله

  خدا صلى اهلل علیه و آله مصالح ساختمانى بهشت از ديدگاه رسول

                                                 
72  (1)-\i ... «َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا»\E  :16نوح. 
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بهشت، صحراست و مصالح »از خاتم األنبیاء مروى است که: 

 ساختمانى آن و درختهايش، تسبیح، تحمید، تكبیر و تهلیل است:

 73«.است سبحان اللَّه والحمدللَّه وال اله إلّااللَّه واللَّه أکبر

______________________________ 
 .16نوح:  «وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا»...  -(1)

انّ الجنّة قیعان وان غراسها: سبحان اللَّه والحمدللَّه وال اله  -(2)

 (.153/ 4)الدر المنثور:  إلّااللَّه واللَّه أکبر

 95عدل، ص: 

در آخرت زندگى انفرادى است. در بهشت خانه خودت را بايد 

 خودت بسازى.

ح و زينتهايش به دست خودت و کلیدش هم به دست خودت مصال

است. به يقین  «ال حول وال قوّة إلّاباللَّه العلىّ العظیم»  هست. کلیدش

دانستى که قدرت، قدرت خداست و هرکس هر توانايى دارد از 

 خداست. اين معرفت، کلید بهشت است.

  ها با يكديگر در بهشت مأنوس بودن مؤمنین و خانواده

                                                 
73  (2)-\i اّن اجلّنة قيعان وان غراسها: سبحان اللَّه واحلمدللَّه وَل اله إَّلاللَّه واللَّه أكَب\E :(.153/ 4) الدر املنثور 
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تّه معنى زندگى انفرادى در بهشت اين نیست که تنها زندگى الب

اى در بیابان اختیار کند بلكه منظور اساس  کند و مثل دنیا گوشه مى

زندگى و رفع نیازها و خالصه بهشتى شدن به دست خودش هست. 

امّا از نظر زندگى خانوادگى و اجتماعى، در آيات متعدّد قرآن 

ر و فرزندان را براى روشنايى مجید بیان فرموده است که همس

، از جهت انس، همه مؤمنین با هم 74کنند چشمش به مؤمن ملحق مى

البتّه ساختمان هرکس مربوط به خودش هست و مقامات  75هستند.

محفوظ است و منافاتى ندارد که با هم ديدار داشته باشند و يكديگر 

ش را زيارت کنند. پس از مرگ، هر انسانى يك چراغ دارد. چراغ

هم از خودش هست. روغن، يا نفت، يا برق آن هم از خودش هست 

وضو که »مروى است:  برکات وضو 76زند. که نورش بیرون مى

گیريد، ترى وضو را پاك نكنید، بگذاريد خودش خشك شود؛  مى

چون نور است و بعد از مرگ، همین ترى آب وضو اثر نورانى دارد 

  که

______________________________ 
 .21طور:  ...«أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ »...  -(1)

                                                 
74  (1)-\i ... « َأحلَْْقَنا ِِبِْم ُذّري ََّتُهْم»...\E  :21طور. 
75  (2)-\i ... «ُسُرٍر مَُّتقِبِلنَي   َعَلى»...\E  :47حجر. 
76  (3)-\i « َبَ نْيَ أَْيِديِهْم َوبَِأَْيِنِهم  نُوُرُهم  َيْسَعى تَ َرى ا ْلُمْؤِمِننَي َوا ْلُمْؤِمنتِ  يَ ْوم»...\E  :12حديد. 
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 .47حجر:  ...«سُرُرٍ مُّتَقبِلِینَ   عَلَى»...  -(2)

بَیْنَ أَيْدِيهِمْ  نُورُهُم  يَسْعَى تَرَى ا لْمُؤْمِنِینَ وَا لْمُؤْمِنتِ يَوْمَ» -(3)

 .12حديد:  ...«وَبِأَيْمنِهِم 

 96عدل، ص: 

شود. از صورتها و چشمها نور  شتر آشكار مىخصوصاً در پیشانى بی

 شود. افشانى مى

 «.جا چقدر نور تدارك کرده باشى( سجده، نور آور است )تا اين

گور ببريد  که حسرت به پیش از آن  فضیلت احسان با دست خويش

بیايید حرف خدا و رسول را بشنويد و براى پس از مرگ خود 

از کجا که به آن وصیّت عمل کنم،  اى بفرستید. نگو وصیّت مى توشه

کنند و بر فرض هم عمل کنند، آن اثرى که در عمل کردن خودت 

که امید به زندگى دارى کجا و عملى که ديگران از  هست، در حالى

مالت پس از تو انجام دهند کجا؟! همان تعبیرى که از پیغمبر صلى 

اگر آن »ايد که حضرت فرمود:  اهلل علیه و آله رسیده و مكرّر شنیده

جوان يك دانه خرما را به دست خودش داده بود بهتر از اين انبار 

چون کسى «. خرمايى است که من پس از او برايش احسان کردم

نام من  گويد: من که از کفم رفت، چه عیبى دارد که ديگران به مى
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خورد، ديگرى بخورد، امّا وقتى هنوز امید  که وارث مى بخورند، اين

رد، خرج کند، خوب است، البتّه وصیّت هم بد نیست دارد، عالقه دا

جاست که به دست خودت احسان بكنى به مراتب  لكن صحبت اين

 بهتر است.

ال دار للمرء بعد الموت 

  يسكنها

إلّا الّتى کان قبل الموت 

 بانیها

 فان بناها بخیر طاب مسكنها
 

 وان بناها بشرّ خاب ساويها

 

  ح قاضى توسطّ على علیه السالمتعیین حد و حدود خانه شري

بنا بر آنچه در ديوان حضرت امیر المؤمنین علیه السالم است، 

اى خريد و حضرت افسرده گرديد و براى  خانه« شريح قاضى»

 اش چنین نوشت: قباله

 97عدل، ص: 

قد اشترى میّت من میّت من بلد الغافلین داراً حدّها إلى البالء »

میرد  خريد، کسى که مى» ...«.إلى الفناء وحدّها إلى الموت وحدّها 

میرد و هم  از بنده ديگرى که او هم مردنى است. هم فروشنده مى
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اى خريدند از سراى اهل غفلت که داراى حدودى  خريدار. خانه

شود،  است؛ حدّى از آن به آفات است، حدّ ديگرش به مرگ ختم مى

که مورد تعدّى  رود و حدّ ديگرش اين که از بین مى حدّ ديگر اين

شود و در آخر نیز جنازه صاحبش را از آن بیرون  واقع مى

آن وقت اين دو سطر شعرى که تالوت شد، يادداشت «. آورند مى

 فرموده و دو سطر ديگر نیز دارد.

لكلّ نفس وان کانت على 

   وجل
 من المنیّة آمال تقويها

فالمرء يبسطها والدهر 

  يقبضها

والنفس تنشرها والموت 

77ويهايط
 

 

حضرت علیه السالم عجب حكمتى فرموده است. هر نفسى چقدر 

 آمال و آرزوها دارد.

کنند، پس  که انسان در خطر مرگ است، هوسها او را رها نمى با اين

 اللّهمّ غیّر سوء حالنا بحسن حالك. بندى؟ کى بار سفر مى

                                                 
 .176/ 1طالب:  ديوان علّى بن أىب -(1)  77
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______________________________ 
 .176/ 1ب: طال ديوان علىّ بن أبى -(1)

 98عدل، ص: 

 

  جزاها و کیفرهاى دنیوى، مطابق با عدل الهى

 

 اقسام جزاها و کیفرها

در باب جزاى اعمال بشر است که بشر اعمالى « عدل الهى»کالم در 

آورد، جزائى که خدا در برابرش قرار داده، عین  را که بجا مى

 شود: است. جزاى عمل آدمى سه قسم تصوّر مى« عدل»

  ل: قراردادىقسم اوّ

؛ يعنى اگر کسى شراب خورد، بايد هشتاد  اوّلین اثر، قرار دادى است

تازيانه بخورد. اگر کسى عمداً بدون عذر و از روى قلدرى در ماه 

اش بزنند. اگر زن  تازيانه 25رمضان، در مأل عام روزه بخورد، بايد 

صد  كيا مردى زنا کند، بارضايت هر دو، پس از اثبات، هر کدام را ي

زنند. اين جزاها که در دنیا معیّن شده براى صالح عامّه  تازيانه مى
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است هم خود انسان و هم اجتماع تا به ديگران سرايت نكند. کسى 

کند، اگر رها شود، ديگران هم  که عمداً روزه خورى آشكار مى

تازيانه  25کنند، امّا اگر او را در میان جمعى خوابانیدند و  جرأت مى

کنند. عدل اين است که  يگران حساب کار خودشان را مىزدند، د

تازيانه بخورد تا هم کفّاره گناهش شود و هم ديگر خودش به اين  25

  کار باز نگردد و همچنین

 99عدل، ص: 

ديگران هم جرأت هتك حرمات الهى را ننمايند. از جاهايى که 

د؛ جا جاى دلسوزى ندار دلسوزى غلط است، در مقام حدّ است. اين

چه مرد وچه زن. همان گونه که درباره زن يامرد زناکار 

در دين خدا درباره ايشان )يعنى زن و »فرمايد:  مجید مى درقرآن

يعنى وقتى زن يا مرد  78«.مرد زناکار( شما را رأفت و رحمت نگیرد

طور  صد تازيانه بزنند، نگو بیچاره چرا اين زناکار را خوابانیدند تا يك

جا جاى  ده خدا حاال کارى واقع شده است اينشلّاق بخورد. بن

صد تازيانه بخورد تا  حكمت است و مصلحت اين زن اين است که يك

هم گناهش پاك شود و هم خودش ديگر به اين گناه برنگردد و هم 

                                                 
78  (1)-\i ... «ِِبَِما َرأَْفة  ِِف ِديِن اللَِّه  َوََل تَْأُخْذُكم»...\E  :2نور. 
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سوزد، بايد بخواهى ديگر به  ديگران. اگر راستى دلت براى دزد مى

بريده شود. بايد  دزدى برنگردد و راهش همین است که انگشتانش

حدّ خدا جارى شود تا نظام اجتماعى اسالم تأمین گردد و از فساد 

 جلوگیرى شود، پس حدود و قصاص در دنیا عین عدل است.

  قسم دوّم: آثار وضعى

؛ يعنى علّت و  دوّم از مجازات و کیفرهاى گناه آثار وضعى آنهاست

آثار وضعى آن  معلول و اثر و مؤثّر؛ مثلًا کسى که شراب بخورد، از

رود. گاه شده شخص در  اين است که مست شده و شعور از کفش مى

حال مستى، تفنگ برداشته و همسر يا اوالدش را کشته است. مستى 

شود نیز از  اثر وضعى شرابخوارى است. نكبتهايى که گرفتار مى

باشد. حدّ، از آثار جزائى و مستى از آثار وضعى آن  آثارش مى

واسطه شرابخوارى  ضعى، انواع مرضهايى است که بهاست. از آثار و

 شود. مبتال مى

______________________________ 
 .2نور:  ...«وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ »...  -(1)

 100عدل، ص: 
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اين بیماريها که در تمام اعضا و حواس خواهد بود، اثر وضعى 

 شرابخوارى است.

  م: عذاب آخرتىقسم سوّ

شود  عذاب آخرتى. اگر کسى شراب بخورد، وارد محشر که مى

حال مستى است و پانصد سال در عذاب است. براى بعضى از  به

گناهان هزار سال در عذاب است. بعضى ديگر صد هزار سال، تا برسد 

گويند:  جاست که مى خلود؛ يعنى در آتش ماندن همیشگى. اين به

م در گناه باشد مثلًا پنجاه سال در گناه بوده اگر کسى تمام عمر ه

که:  است، پس چرا همیشه در جهنّم بماند؟ هزاران سال. و ديگر آن

اين عذاب جهنّمى که خدا در قرآن فرموده است با بدن آدمى که 

تواند تحمّل  شود، چگونه مى در آتش دنیا تاب ندارد و متالشى مى

هزارم آتش آخرت  یا يكآتش آخرت را بكند، در حالى که آتش دن

بگیريد او را و در غل کنید او »فرمايد:  هم نیست. در آيه شريفه مى

گلوى انسانى چطور تاب  79«.را در زنجیرى که هفتاد ذراع است

چنین عقوبتهايى دارد. پیشانى وموهاى جلو سر را با زانو 

هر نوع عذابى که  80اندازند. چسبانند و در گودال جهنّم مى مى

                                                 
79  (1)-\i « ُُخُذوُه فَ ُغلُّوُه* ُُثَّ ا جلَِْحيَم َصلُّوُه* ُُثَّ ِِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوه»\E  :32 -30حاّقه. 
80  (2)-\i ... « ِفَ ُيْؤَخُذ بِالنََّواِصى َوا ْْلَْقَدام»\E 41: الرمحن. 
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نید، در جهنّم موجود است و آتشش کم شدنى نیست. صريح قرآن ک

 81شود. شود بلكه بیشتر هم مى مجید است که نه تنها عذاب کم نمى

 82شود. شود، دوباره بدنها درست مى وقتى بدنها سوخته مى

______________________________ 
فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ ا لْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ» -(1)

 .32 -30حاقّه:  «سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

 .41الرحمن:  «فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِى وَا لْأَقْدَامِ»...  -(2)

 .30نبأ:  «فَذُوقُواْ فَلَنْ نَّزِيدَکُمْ إِلَّا عَذَابًا» -(3)

ودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ ا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنهُمْ جُلُ»...  -(4)

 .56نساء:  ...«لْعَذَابَ 

 101عدل، ص: 

پس خالصه دو اشكال اين شد که اين عمر کوتاه و عذاب همیشگى و 

همچنین عذابهاى به اين سختى، با اين بدن ضعیف؟ چگونه خواهد 

وهذا ماال تقوم له السّموات » خوانید: شد؟! در دعاى کمیل مى

                                                 
81  (3)-\i «َفُذوُقواْ فَ َلْن نَّزِيَدُكْم ِإَلَّ َعَذابًا»\E  :30نبأ. 
82  (4)-\i ... « ْلنُهْم ُجُلوًدا َغرْيََها لَِيُذوُقواْ ا ْلَعَذاَب  .56نساء:  E\...«ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهم َبدَّ
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مانها و زمین، تاب پايدارى در برابر اين عذابها را اين آس» «.واألرض

 «.شود؟( ندارد )پس با بدن ضعیف من چه مى

  غلبه معنى بر صورت در آخرت

را توجّه فرمايید: عالم آخرت غلبه معنى بر صورت است. در  پاسخ آن

دنیا آدمى ظاهرى دارد و باطنى، امّا در آخرت ظاهر و باطن انسان 

دارد که گوشت و پوست و استخوان است؛ به شود؛ ظاهرى  يكى مى

قدرى ضعیف است که يك میكروب ماالريا که به چشم ديده 

اندازد.  شود، يا يك میكروب حصبه اين بدن را از کار مى نمى

اى را طاقت ندارد. امّا باطنش چطور؟ نفس آدمى گاهى چنان  جرقّه

يشان دلها -به تعبیر قرآن مجید -شود که غلیظ و قسى و سخت مى

شكافد و از آن آب جارى  تر است؛ چون سنگ مى از سنگ سخت

کند و دست از  اى تأثّر پیدا نمى شود، امّا اين بشر اصلًا ذرّه مى

شود، امّا اين نفس  آهن يا سنگ متأثّر مى 83دارد. شیطنتش بر نمى

شود. نفس و باطن کفّار به  هاى آتشین، متأ ثّر نمى شقى، از موعظه

شود، از هر  که هیچ رحم و رأفت در آن يافت نمىقدرى غلیظ است 

 شود. اى غلیظتر مى درنده

                                                 
83  (1)-\i ... « ُِر ِمْنُه اْْلَهْنُر َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ م  .74بقره:  E\...«َن ا حلَِْجاَرِة َلَما يَ َتَفجَّ
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______________________________ 
کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ا لْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ »...  -(1)

 .74بقره:  ...«الْأَنْهرُ 

 102عدل، ص: 

  علیه السالم سخنى درد آلود از على

حمله کردند و خلخال از پاى زنها « انبار»هنگامى که لشكر معاويه به 

در آوردند و فسادها کردند، امیر المؤمنین علیه السالم بر منبر کوفه 

اى که در پناه اسالم  ام زينت زن يهوديّه شنیده»رفت و فرياد زد: 

چون مؤمن  «.اند، اگر کسى از غصّه بمیرد، جا دارد است، در آورده

دلش رقیق و نازك است، لذا على علیه السالم از ظلمى که به زن 

  آور منافقان اعمال زشت و شرم شود. يهوديّه شده ناراحت مى

چهره نورانى که در  72جريانى که دو هفته قبل واقع شد؛ کشتار 

است. بعضى از افرادى که به اين مسأله   آية اللَّه بهشتى رأس آنها

، چه شباهتى با على علیه السالم دارند؟ بهشت جاى اعتنايند بى

رحمهاست. على علیه السالم از ستم  لطیفها و جهنّم جاى غلیظها و بى

شود امّا منافقین اين همه ظلم  طور ناراحت مى اى اين به زن ذمّیّه

نمايند. تأثّر الزمه انسانیّت است و عدم آن  کنند و افتخار هم مى مى
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ست. واى اگر شاد هم بشود؟! ظاهر آدمى، بدنش گواه بر حیوانیّت ا

و باطنش نفسش هست. بدن ظاهرى خیلى سست است که با يك 

افتد، امّا نفسش خیلى قسى و سخت است. همین  میكروب از کار مى

آخريها دستور مقاومت بنى صدر، از غلظت سخت او حكايت 

ايد اند طبق قانون تو رئیس جمهور نیستى، پس ب کرد؛ چون گفته مى

جان مردم بیفتند و  مردم را بكشند و کارد موکت برى بردارند و به

 منافقین و گروهكها نیز بريزند و مردم را

 103عدل، ص: 

 بكشند. اين غلظتهايى است که در باطن افراد و در نفوس آنهاست.

  عدم دورويى در قیامت

در قیامت آدمى دو پهلو نیست. رويه و آستر نیست بلكه يك طرف 

تر ندارد. باطن هر کس اگر لطیف و نور و رحمت است، ظاهرش بیش

شود. اگر باطنش غلیظ و قسى است، ظاهرش  هم يك پارچه نور مى

گردد که همان نمونه غلظت نفس او است.  هم چنان سفت و سخت مى

« عین الیقین»غلظت بدنت به اندازه غلظت نفس تو است. در کتاب 

شود، هر دندانش به اندازه  ىکافر وقتى محشور م»فیض دارد که: 

 کند. آن سختى که در نفس است، در بدن ظهور مى«. کوه احد است
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زنجیر »فرمايد:  که در قرآن مى اين  نرم و لطیف بودن دلهاى مؤمن

طور ظهور  ؛ چون نفسش اين«اندازند هفتاد ذرعى به گردنش مى

ر کند، بدن همانند نفس است. در قیامت بدنت مانند نفست ظهو مى

سازى. اگر دندان کافر، کوه احد  کند تا چقدر حق را ضايع مى مى

جا از  جاست. هرکس اين شود اين عدل است. خیال نكن مثل اين مى

پیچد، اهل جهنّم  لرزد و مى شنیدن جهنّم و عذابهاى آن به خود مى

کند،  نیست، مؤمن لطیف، لیّن و نرم است، امّا اگر گردن کلفتى مى

عقوبتهاست. هرکس غلیظ است، در جهنّم است و هر سزاوار اين قسم 

کس لطیف است، در بهشت تا عدل پیاده شود. وقتى هر دو دسته از 

 کند: بهشتیان و جهنّمیان در بهشت و جهنّم جاگرفتند، منادى ندا مى

 104عدل، ص: 

ستايش سزاوار خداست پروردگار عالمیان )که هرکس را در جاى »

از وقتى   وند در خلقت عذاب جهنّمعدل خدا 84«.خودش جا داد(

جنگ تحمیلى شروع شده، اين زنهاى دهاتى چگونه با کمال اخالص 

کنند در برابر آن  آورند و به جبهه کمك مى پزند، پول مى نان مى

  دهند، پس عذاب جهنّم عدل است غلظتى که صدّامیان به خرج مى

                                                 
84  (1)-\i ... « َوِقيَل ا حلَْْمُد لِلَِّه َرّب ا ْلعَلِمنَي»...\E  :75زمر. 
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سخت  . چیزى در غیر محلّ خود نیست؛ عذاب)يا من عذابه عدل(

طور که نعمت، رأفت و رحمت براى  براى سخت دالن است همان

افتادگان است. کسى که تسلیم است، من من ندارد، ديگر چرا عذاب 

 داشته باشد.

  سخنى جاودانه از امام سجّاد علیه السالم

خدايا! حق با تو است هر چند مرا عذاب » «.لك العقبى حتّى ترضى»

ين العابدين علیه السالم در صحیفه امام ز«. کنى، تا خشنود گردى

خدايا! اگر تمام دهر، عمر کنم و »کند:  )مضمون عبارت( عرض مى

قدر گريه کنم که مژگان چشمم بريزد و حدقه چشمم در آيد،  اين

که  قدر روزه بگیرم که چون مشك خشكیده شوم، استحقاق اين اين

و امّا «. اى همرا ببخشى ندارم، امّا اگر بخشیدى، تفضّل و لطف فرمود

که چرا براى مدّت کوتاه عمر بايد همیشه در عذاب باشد، براى  اين

جا پاسخ اين اشكال بود که عذاب خیلى  فردا ان شاء اللَّه. تا اين

سخت براى گناه، آيا با عدالت منافات ندارد؟ امید است با اين شرح، 

 واضح شده باشد.

______________________________ 
 .75زمر:  ...«وَقِیلَ ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِینَ »...  -(1)
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 105عدل، ص: 

 

  در احكام تشريعى« عدالت»رعايت 

 

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاإِلهَ »

در امور تكوينى و دستگاه « عدل» 85«.إِلَّا هُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِیمُ

است. « عدل در تشريع»آفرينش، به تفصیل ذکر شد. چیزى که مانده 

در تشريعیّات و احكام دين الهى و جزا و پاداش، ثواب و عقاب اين 

امور هم به میزان عدل است و جزء مذهب ماست که پروردگار عالم 

دفى از اين تكالیف ه اوّلًا: بندگانش را که مكلّف به تكالیف فرموده،

داشته و بدون غرض نیست و آن غرض راجع به خود انسان است. هر 

گردد و هر  امرى که فرموده مصلحتى دارد که به خود انسان بر مى

لَهَا »...  نهى که کرده، زيانى دارد که برگشتش به خود انسان است:

 ذات بى زوال او: و گرنه نسبت به 86...«مَاکَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَااکْتَسَبَتْ 

 گر جمله کائنات کافر گردد
 

اش ننشیند  بر دامن کبريائى

                                                 
 .18آل عمران:  -(1)  85
 .286بقره:  -(2)  86
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 گرد

 

تمام بشر، همه نماز خوان و  رعايت عدل در مكلّف کردن انسانها

  روزه بگیر باشند، چیزى به ملك خدا افزوده

______________________________ 
 .18آل عمران:  -(1)

 .286بقره:  -(2)

 106عدل، ص: 

گردد، اگر هم همه با هم گناه کنند، نقصى به درگاه خدا وارد  نمى

برد، يا زيان  آيد، هر چه هست خود انسان است که نفع مى نمى

که نهى و امر براى خود آدمى است، در عین حال  بیند. با اين مى

عدل هم رعايت شده؛ يعنى به مقدار طاقت بلكه کمتر از طاقت، امر 

لم يكلّف الطّاعة » خوانید: مى« عاى عديلهد»و نهى شده است. در 

توانست لكن  که آدمى بیشتر هم مى با اين «.إلّادون الوسع والطّاقة

توانست به او تكلیف کرده است؛ براى  خداوند کمتر از آنچه مى

نمونه همین نمازهاى واجب شبانه روزى را مالحظه کنید که هفده 
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، اگر بخواهى رکعت معیّن فرموده است، چقدر سهل و آسان

که صد رکعت هم واجب  توانى طول بدهى، يامختصر کنى، با اين مى

طور  توانست انجام بدهد لكن لطف خدا اين کرده بود، آدمى مى

 اقتضا کرد که کمّاً و کیفاً بارش سبك باشد.

 سخنى از امام معصوم علیه السالم درباره پرهیز از نذر

خودش واجب کرده بود  درباره کسى که نذر کرده و نمازى را بر

 رسیده است که:

امام علیه السالم او را از اين کار نهى کرد و فرموده چرا چیزى که »

استحباب  «.گردانى خدا برايت آسان فرموده، بر خودت مشكل مى

خداوند، نماز شب را مستحب کرد تا بر کسى مشقّتى نباشد،   نماز شب

توان  هست که )مى قدر مصلحت مهم براى نماز شب که اين با اين

هر مقام معنوى رسیده، به برکت همین نماز شب  گفت:( هرکس به

است. در ابتداى اسالم، مقدارى از شب بر مسلمانان واجب بود به 

 عبادت بگذرانند

 107عدل، ص: 
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را آسان  لكن بواسطه سختى، بیمارى و مسافرت بعضیها خداوند آن

ن شود. بنابر اين، تا بر همگان آسا 87 کرد و وجوبش را برداشت

 خداوند در تكالیف هم رعايت عدل را فرموده است.

  رعايت عدل در روزه

در روزه از اذان صبح تا غروب، امساك کاملًا میسّر است حتّى اگر 

شد، مع الوصف براى آسان شدن،  ساعت هم فرموده بود، مى 24

همان طول روز را براى امساك معیّن فرموده است. در وجوبات 

، نسبت به زکات، عشر و نیم عشر چیزى نیست، ده يك، يا شرعى

حدّ نصاب رسیده  را بپردازد يا در طالى مسكوك که به بیست يك آن

قسمتش براى خودت و يكى را  39باشد، چهل يك، چیزى نیست 

دست آوردى  بپرداز. نسبت به خمس، از اوّل تا آخر سال، هر چه به

باشد، مجاز هستى، امّا سر هر گونه مخارج مشروع که اسراف هم ن

را بپرداز، اگر زياد  سال اگر چیزى زياد آوردى، يك پنجم آن

خواهد. اگر زياد آوردى،  نیاوردى، کسى چیزى از تو نمى

را پرداخت  اش، يا نصفش را بپرداز بلكه خمس آن گويند همه نمى

بینید کمتر از طاقت است؛ چون  نما. هر واجبى که تصوّر کنید مى

                                                 
87  (1)-\i ... «رِبُوَن ِِف ا ْْلَْرِض َوءَاَخُروَن َيضْ   َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى»...\E  :20مّزّمل. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  149 

رعايت عدل و آسايش مردم  واجبات را آسان فرموده است.خداوند 

کند:  شیخ انصارى رحمه اهلل در کتاب رسائل روايتى نقل مى در وضو

اى روى زخم بسته بود و در مسح  کسى، پايش زخم بود و پارچه»

 پاگرفتار

______________________________ 
ءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ا لْأَرْضِ وَ  عَلِمَ أَن سَیَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى»...  -(1)

 .20مزّمّل:  ...«

 108عدل، ص: 

اش را  مشكل شد. خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و مسأله

پرسید. حضرت فرمود )حاصل روايت شريفه(: اين مسأله و امثالش 

 شود که خدا قانون کلّى معیّن فرموده: از قرآن مجید دانسته مى

. زحمت و سختى برايتان نیست، بر  داده نشده حرج براى شما قرار

در  88«.اى( توانى مسح کنى )وضوى جبیره روى همین پارچه مى

کدام واجب، بر مسلمانان سخت گرفته شده است؟ نسبت به محرّمات 

نیز تكالیف طورى نیست که ترك کردنش طاقت فرسا و بر شخص 

 گران باشد.

                                                 
 .197/ 1رسائل:  -(1)  88
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 نهاهاى خداوند در جهت منافع انسا امر و نهى

به هرکس هم هر چه را نهى کردند، به نفع خودش هست؛ مثلًا شراب 

نخور، مواد مخدّر را ترك کن، قمار نزن، نگاه نامحرم نكن، هیچ 

کدام تكلیف به چیزى که طاقت ندارى، نیست. البتّه براى بعضى که 

عادت شده باشد، ترکش سخت است؛ مثلًا بعضى افراد که چشمشان 

اند، نگاه  خواسته ن آزاد بوده و به هر چه مىرها بوده يا زبانشا

اند، کنترل  جنبانیده اند، زبان مى خواسته اند و به هر چه مى کرده

اند،  طور عادتش داده کردنش سخت است؛ چون از همان اوّل اين

ساقط شدن احكام طاقت  شد. اند و گرنه آسان مى تمرين تقوا نكرده

د که آنچه خداوند تكلیف جا نتیجه صحبت اين ش پس تا اين فرسا

 واجب، يا حرام فرموده، عدل است وزياده از طاقت نیست.

______________________________ 
 .197/ 1رسائل:  -(1)

 109عدل، ص: 

قانون کلّى نیز برايمان معیّن فرموده: هر حكمى که طاقت فرسا شد، 

بايد  شود. مثلًا نه سال تمام در دختر، بلوغ است و آن حكم ساقط مى

شود و طاقت  روزه بگیرد، امّا اگر رشد ندارد، از خود بى خود مى
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در دين سختى  89؛...«مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ »...  ندارد:

قرار داده نشده است، اگر طاقت ندارد، افطار کند و قضايش را بعداً 

را  بگیرد. در اسالم، خداوند حكمى را که کسى طاقت تحمّلش

ندارد، جعل نفرموده است. پیرمرد يا پیرزن هم همین است. اگر 

لم يكلّف الطّاعة » تواند بگیرد، مانعى ندارد: قضايش را هم نمى

 «.إلّادون الوسع والطّاعة

  رعايت آسايش در اداى کفّارات

در باب کفّارات نیز ممكن است انسانى در اوائل تكلیف، عمداً روزه 

گیرد، امّا براى کفّاره ممكن است  قضايش را مىرا افطار کرده است، 

نتواند شصت روز روزه بگیرد، يا شصت مسكین را طعام بدهد، 

شود تا به  هیجده روز، يا هیجده نفر در صورتى که نتوانست، کم مى

کند؛ مثلًا  رسد، اگر آن را هم نتوانست، استغفار کفايت مى يكى مى

آيد که  مد و يادش مىفه رسد مى سنّش به هشتاد و نود که مى

اش را عمداً در اوايل جوانى خورده است، پول هم ندارد که  روزه

جا بايد  اطعام کند؛ حتّى يك کیلو نان هم ندارد بدهد، اين

در احكام جزائى اسالم دقّت   رعايت عدل در قصاص کند.« استغفار»

                                                 
 .78حّج:  -(1)  89
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که در جنايت عمدى است، اگر کسى عمداً ديگرى را « قصاص»کنید. 

 ورثه مقتول را مختار کرده قصاص کند، يا ديه بگیرد، يا کشت،

______________________________ 
 .78حجّ:  -(1)

 110عدل، ص: 

ببخشد، همچنین در قصاص اعضاى بدن. چطور شد که مخیّر کرد؛ 

اش را بگیرد، يا  مثلًا يك چشم طرف را کور کرده، قصاص کند، يا ديه

بشر نباشد، فساد، عالمگیر و زندگى عفو کند. اگر مجازات در میان 

گردد. وقتى انسان بداند کسى کارى به او ندارد، هر چه  مختلّ مى

کند، مال هرکس و ناموس هر کس و آبروى هر کس را  خواست مى

برد. البتّه در تالفى بايد عدل را رعايت کرد. در برابر کور کردن  مى

در قصاص  90ن.چشم، به همان اندازه در ساير اعضا هم به همچنی

ها آدم کش  اگر قصاص نباشد خیلى 91براى شما زندگى است.

 شوند. مى

 اعتراض بنى صدر مطرود، به حكم قصاص!

                                                 
90  (1)-\i ... « َوا ْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواْْلَنَف بِاْْلَنِف َواْْلُُذَن بِاْْلُُذِن»...\E  :45مائده. 
91  (2)-\i « َوَلُكْم ِِف الِقَصاِص َحَيوة  يُأْوِل اْْلَْلبِب»...\E  :179بقره. 
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به   شهید مظلوم آية اللَّه بهشتى توسّط« اليحه قصاص»چندى قبل که 

اى رئیس جمهور معزول اعتراض  مجلس فرستاده شد، در مصاحبه

فهمد اين اعتراض، کفر است.  شعور است که نمى قدر بى کرد! اين

غرور رياست چه بر سر اين مردك آورده بود که خشونت قصاص را 

طور است، بايد دست سى میلیون  اگر اين»گفت:  کرد و مى عنوان مى

فرهنگ را »گفت:  آيا سى میلیون نفر دزد هستند؟ مى«. نفر را بريد!!

گويى  مى«. درست کنید، براى مردم کار درست کنید تا دزدى نشود!

تراشد و يادشان  احكام قصاص بر کنار شود. براى دزدها عذر مى

  خواست دولت برايم دهد که هر دزدى را گرفتند بگويد: مى مى

______________________________ 
مائده:  ...«وَا لْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ »...  -(1)

45. 

 .179بقره:  ...«لَكُمْ فِى القِصَاصِ حَیَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ وَ» -(2)

 111عدل، ص: 

کرد و شكر  کار درست کند تا دزدى نكنم!! چقدر مغالطه کارى مى

 خداى را که به موقعش رفع شرّش شد.

  گرايان آور ملّى سخنان خنده
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کار اين دوره  احكام سیاسى اسالم به»گويند:  گراها مى ملّى

نُؤْمِنُ »...  جبهه ملّى نماز خوان، مصداق آيه شريفه:«. خورد! نمى

 اند. شده 92...«بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ 

نماز، ذکر و ورد را قبول دارند، امّا احكام سیاسى را منافى وضع 

خندند! اينها بدانند که  دانند و معتقدند: اروپائیها بر ما مى تجدّد مى

اى از  کافرند. اگر کسى آيه 93...«ا لْكفِرُونَ  أوْلئِكَ هُمُ» به حكم:

که حیات اجتماع به  -قرآن را رد کند، کافر است. احكام قصاص

قطع دست سارق،  از احكام ضرورى قرآن است. -آن وابسته است

برند که پانزده شرط در او  دست دزدى را مى  عبرتى براى جامعه

هر کس او را ديد،  جمع شود. اين چهار انگشت را که بريدند، ديگر

ترسد و  کند. هرکس با خبر شود، باز مى عبرت گرفته دزدى نمى

امّا زندان   لزوم سختگیرى بر مجرم در زندان کند. دزدى نمى

ترسد؟ وقتى  چطور؟ وقتى در زندان هم به او خوش بگذرد، کى مى

کند. دست دزد را بريدن  بیرون آمد، کاملتر شده و بهتر دزدى مى

است، امّا دستور مقاومت دادن به گروهكها و ريختن در خالف رأفت 

                                                 
 .150نساء:  -(1)  92
 .151نساء:  -(2)  93
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جان ملّت بیچاره افتادن، خالف  خیابانها و با کارد موکت برى به

  رأفت نیست بلكه وظیفه است!! جوان

______________________________ 
 .150نساء:  -(1)

 .151نساء:  -(2)

 112عدل، ص: 

سرش را بريدند، يا با را نشانه کردند و باکارد « نوروزى»صالح 

تن را شهید کردند، گناه اينها چه بود؟ اين جنايتها  72انفجار بمب، 

 عیبى ندارد، ولى دست دزد را بريدن، خالف رأفت است؟!

  باج دادن شاه مخلوع به اجانب و بیگانگان

صدّام ملعون در اين مدّت چند هزار نفر را بى دست و بى پا کرده 

لّى گراها و طرفداران حقوق بشر، صدايشان است و اين متجدّدين، م

درنیامد، امّادرباره اليحه قصاص به عنوان خشونت، غلظت وقصّابى، 

ترسند. صد در صد  سر و صدا راه انداختند. معلوم است از اسالم مى

دانند که اگر در ايران، اسالم مستقرّ شد، ديگر محال است براى  مى

شوند. اينها در  رت کش مىآمريكا و شوروى جاى پايى باشد و حس
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گرفتند. چندى قبل اعالم شد که  سال میلیونها دالر از شاه باج مى

دولت ايران دويست میلیون دالر کمك بال عوض به انگلیس کرد؛ 

گذاشتند و در حقیقت  يعنى اسمش را کمك بدون عوض و مجّانى مى

لب باج دادن شاه به آنها بود. جنسهاى بنجل و بى مشترى خود را قا

کردند. چقدر  زدند و به اين ملّت و بودجه بیت المال تحمیل مى مى

بردند، حاال هم بايد فرياد بزند؛ چون نفعش از بین رفته  از نفت مى

اى  سارقان زنجیره گرفتند. هاى خارجى از شاه باج مى است. روزنامه

اى هم نوعاً همین  رؤساى هر اداره  در ادارات دولتى زمان شاه

سله مراتب دزدى بود که بحمداللَّه مرگشان نزديك شده بودند، سل

خوردند و از اين انقالب ناراحتند. اين همه که  است. خون دل مى

دهند تا شايد  کنند، میلیونها دالر به همین منافقین مى پول خرج مى

اى که برايشان پهن  اين حكومت ساقط شود و دوباره به همان سفره

 بود و حاال

 113عدل، ص: 

ع شده است، برگردند، آن وقت بر سر موضوعاتى همچون اليحه جم

کوبند!! مدّتى هم شكنجه در  را مى کنند و آن قصاص بحث مى
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انداختند و شكر خداى را که نقش  زندانها را به دهان بنى صدر مى

 همه شان نقش بر آب گرديد.

 خودستايى سعد بن وقّاص و پاسخ پیامبر صلى اهلل علیه و آله به او

در مجلس رسول خدا صلى اهلل علیه و آله »کند:  روايت مى« غزّالى»

در مسجد خواست  -که مردى شجاع و مشهور بود -سعد بن وقّاص

اظهار وجود کند و گفت: ما چنین کرديم و چنان کرديم و با اين 

شمشیر، کسانى را که سدّ راه ما بودند، برداشتیم! رسول خدا صلى 

نّ اللَّه ايّد هذا الدّين بضعفاء االمّة باخالصهم ا اهلل علیه و آله فرمود:

گويى اى گروهك منافق! پیغمبر  چه مى وصلواتهم ودعواتهم ونیّاتهم.

فرمايد: خدا اين دين را به دست ضعفاى اين  صلى اهلل علیه و آله مى

امّت تأيید کرد، همین طبقه سه و چهار. به برکت اخالصشان، به 

و با يا اللَّه گفتنهايشان، «. ان و نیّتهايشانبرکت نمازهايشان، دعاهايش

جا رسانید.  با دلهاى پاکشان و با دعاهايشان بود که کار را به اين

 جا رسانید. تكبیرهاى اين ملّت بود که کار را به اين

  پیروزى سپاه اسالم با امدادهاى غیبى

و روند. آيا با اسلحه جل ها با چه پیش مى اآلن رزمندگان ما در جبهه

 روند؟ مى
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طرف و  دهند چند برابر ماست و از اين اى که به عراق مى اسلحه

کنند. اين فتوحات و پیشرفتها چگونه رخ  طرف فراوان کمكش مى آن

  روند و عدّه دهد؟ يك دفعه چند نفر مى مى

 114عدل، ص: 

گیرند، شما چه کرديد؟ نظیر همان جنگ  زيادى از دشمن اسیر مى

دى که اکثراً ضعیف، بى مرکب و بى اسلحه نفر افرا 313بدر که 

گرفتند و مسلمانها آنها را خلع  بودند و مالئكه افراد دشمن را مى

ها  کردند. حاال هم در اين جبهه گرفتند و اسیر مى سالح نموده، مى

 کند که يار لشكر اسالم است. نیروى غیبى کار مى

  رؤياى برباد رفته

طمئن بودند که يك هفته کار صدّام و دشمنان انقالب اسالمى، م

خوزستان تمام است؛ حتّى مخبرين را آماده کرده بودند که صدّام 

در اهواز مصاحبه کند!! امّا چه نیرويى پیشگیرى کرد؟ جز نیروى 

 94غیبى که جوانان ما را مدد کرد؟

                                                 
سَلمى، شكست را با خّفت و خوارى پذيرفتند و طناب دار بر  حبمد اللَّه پس از هشت سال دفاع مقدس و جانانه مّلت غيور و شجاع ايران اسَلمى به رهَبى امام راحل قدس سره صّدام و دمشنان انقَلب ا -(1)  94

فَاْعَتَبُوْا » i\منايند كنند و به اجانب و بيگانگان خدمت مى كه به اسَلم و مّلت اسَلمى پشت مى تاد و شرم خجلت ابدى بر حزب بعث جنايتكار عراق حتميل گرديد. آرى اين است كيفر كساِنگردن سردار قادسيه اف
 E\«.يُأْوِل اَلْلبابْ 
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______________________________ 
ملّت غیور و بحمد اللَّه پس از هشت سال دفاع مقدس و جانانه  -(1)

شجاع ايران اسالمى به رهبرى امام راحل قدس سره صدّام و 

دشمنان انقالب اسالمى، شكست را با خفّت و خوارى پذيرفتند و 

طناب دار بر گردن سردار قادسیه افتاد و شرم خجلت ابدى بر حزب 

که به  بعث جنايتكار عراق تحمیل گرديد. آرى اين است کیفر کسانى

کنند و به اجانب و بیگانگان خدمت  المى پشت مىاسالم و ملّت اس

 «.فَاعْتَبِرُواْ يأُوْلِى االلْبابْ» نمايند مى

 115عدل، ص: 

 

  تكالیف سهل و آسان در واجبات و محرّمات

 

در دين الهى، هم « عدل تشريعى»که  و اين« عدل»بحث ما در مسأله 

رکس در تكلیف رعايت شده و هم در جزا، امّا در اصل تكلیف، ه

فهمد که چقدر در واجبات و محرّمات تسهیل شده و  تحقیق کند، مى

اند. جزاى برخى از اعمال، منحصر به آخرت  تكالیف را آسان گرفته

است و برخى ديگر جزاى دنیوى براى آن مقرّر شده است، هر دو 
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عدل است، امّا نسبت به مجازات دنیوى، در مورد چند گناه بیشتر 

ست که پس از اجتماع پانزده شرط، چهار ا« دزدى»نیست؛ يكى 

، آرامشى است که به  يكى برند. نتیجه اين کار، انگشت دزد را مى

دهد و از کینه توزيها و درگیريهاى آتیه  شخص دزد دست بريده مى

کند و نه  نه دزد، ديگر دزدى مى که: ديگر آن نمايد. پیشگیرى مى

اجرا کنند تا مورد  حد را در مأل عمومى»اند:  ديگران، لذا گفته

نسبت به شرابخوار يا زناکار نیز با «. عبرت ديگران واقع گردد

جا جاى رأفت به ايشان نیست، تا  شرايطش بايد تازيانه بخورند و اين

ديگر کسى دنبال فسق و فجور نرود. خودش و ديگرى را در هالکت 

ا صد تازيانه زدند، هر زنى خودش ر نیندازد. اگر زن زناکار را يك

 کند، تمام اين حدود براى جلوگیرى از فساد است. مواظبت مى

 116عدل، ص: 

  لزوم شدّت عمل در برخى موارد براى اصالح جامعه

گويند که بايد محیط و فرهنگ را درست کرد نه  آنچه مغرضین مى

که با شدّت عمل برخورد کرد، پاسخشان اين است که اين حرف  اين

لزوم اصالح جامعه و تبلیغات صحیح صحیح است؛ البتّه کسى منكر 

شود يك اجتماع را  نیست لكن چگونه تنها با نصیحت و اندرز مى
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اصالح کرد؟ کدام جامعه متمدّن سراغ داريد که ديگر نیاز به شدّت 

عمل و تنبیه نداشته باشد؟ در کشورهاى به اصطالح متمدّن که به 

و غارت کنند، اکثرشان دزد  اجراى حدود در اسالم اشكال مى

اند. گیرم دزدى مذموم، دزدى سر گردنه است، امّا آقايان از  کننده

کنند و مال ملّتهاى  پشت میز و با نیش قلم، محترمانه دزدى مى

ها و ملّى  چاپند. بنابر اين، پاسخ غربزده مظلوم و ستمديده را مى

شود. آنان  گرفتند، واضح مى گراها که به اليحه قصاص ايراد مى

اليحه قصاص غیر انسانى است، بايد محیط را آماده کرد » گفتند: مى

به آنها بگويید: کدام کشور در روى کره « که ديگر دزدى نشود!

قدر فرهنگش پیشرفت کرده که ديگر دزدى نباشد، در  زمین اين

شان را ببرند، ديگر دزدى  حالى که اگر دست چند نفر از سران

که در دانشگاههاى داخل و ها همان حرفهايى  شود. اين غربزده نمى

اند،  خارج ايادى همان دزدهاى بین المللى در گوششان کرده

توانیم تكیه به يكى از  گويند ما نمى زنند؛ همانهايى که مى مى

خواهد دزدى کند، بايد به  ابرقدرتها نداشته باشیم! بلى هرکس مى

 حفظ آسايش و امنیّت جامعه با اجراى قوانین دزد بزرگ تكیه کند.

شود بدون  غرض مغالطه کارى اين قسم افراد است. مگر مى  جزائى

قوانین جزائى، امنیّت جامعه تأمین شود. اگر بشر ببیند کسى 
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خورد و به کلّى اطمینان  جلوگیرش نیست، چقدر در فساد غوطه مى

 شود. کیست دزدى نكند، از اجتماع برداشته مى

 117عدل، ص: 

گونه مزاحم و  د که بدون هیچجز کسى که ايمان قوى داشته باش

مانعى، دزدى نكند. در همین دنیا احكام سیاسى اسالم عین عدل 

است و بايد باشد. قصاص، حدود و ديات براى نظم و عین عدل است 

باشد، در بعضى موارد، دويست،  و کمتر از آنچه استحقاق طرف مى

تازيانه يا پانصد تازيانه ظلم نیست، مع الوصف به همان هشتاد يا صد 

اکتفا فرموده است. جز در خصوص حدّ زنا، نرسیده است که تازيانه 

را شديد بزنند. و تازيانه را به صورت و سر نزنند و زن را براى 

اجراى حد، برهنه نكنند. به هر حال، رعايت عدل در کیفیّت اجراى 

که اگر پیش از دستگیرى و اقامه  حد هم شده است. مضافاً به اين

گردد ببینید  دزد، توبه کرد، ديگر حدّ بر او جارى نمى شهود، شخص

تا کجا اسالم رعايت عدل را کرده است. اگر پیش از اثبات جرم مثلًا 

دزدى، پشیمان شد و توبه کرد و مال را به صاحبش برگرداند، ديگر 

 شود. دستش بريده نمى

  عقوبت دنیوى و معاف شدن از عقوبت اخروى
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ى جارى شد؛ مثلًا دست دزد را با شرايطش هرگاه قانون جزاى اسالم

بريدند، ديگر در آخرت براى اين گناه عذاب ندارد؛ چون در دنیا 

تالفى شد. اگر کسى شراب خورد، او را گرفته و جرم ثابت شد و 

هشتاد تازيانه خورد، اين شخص، ديگر عذاب آخرتى ندارد؛ زيرا به 

باالتر از اين است که خداى تعالى »قول امیرالمؤمنین علیه السالم: 

التماس نمودن  «.اش را عقوبت نمايد براى يك گناه، دو بار بنده

امّا در صورتى که   برخى از مؤمنین براى اجراى حد بر خويش

 اجراى حد نشده باشد، سقوط عذاب آخرتى مشكوك است،

 118عدل، ص: 

شود  لذا از بعضى روايات و جريانات تاريخى شنیده يا ديده مى

شدند، نزد رسول  اى از گناهان مى از کسانى که مرتكب پارهبعضى 

خدا صلى اهلل علیه و آله يا در دوران حكومت امیر المؤمنین علیه 

کردند ما را از اين گناه  آمدند و التماس مى السالم، نزد ايشان مى

پاك کنید و حد را بر ما جارى فرمايید تا از عذاب آخرتى راحت 

اى است که داراى شرايط  شود، کمتر توبهباشیم. اگر حد جارى ن

 قبول باشد و ديگر عقوبت آخرتى نداشته باشد.

  پرسش

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  164 

ديگر اشكالى که از سابق در بحث عدل نسبت به عذاب آخرت و 

جهنّمى که خدا با اين »اعمال بشر شده است اين است که گويند: 

عذابهاى ذکر شده آفريده است، آسمان و زمین طاقتش را ندارند، 

اش حمیم، آب آشامیدنى جهنّم است.  نمونه«. گونه براى بشر باشدچ

به نصّ قرآن مجید، شخص مجرم، حمیم را تا نزديك دهان 

 95ريزد. آورد، هنوز نیاشامیده، گوشت صورت پخته شده و مى مى

يا  96کند. رود، اندرون را ريزه ريزه مى وقتى که به پايین مى

کفش آتشین است که تا  -که در روايت ذکر شده -کمترين عذاب

جوشاند. يا کسى که از روى شهوت به حرام )يعنى به  مغز سر را مى

کنند، الى  غیر همسر شرعى( نگاه کند، میخ آتشین به چشمهايش مى

ها و عقوبتهاى سخت، اينها از نظر کیفیّت و  غیر ذلك از انواع شكنجه

اى  هچگونگى. امّا از لحاظ کمّیّت و مقدار، ساعتى با زن فاحش

 گذرانده چرا همیشه يا

______________________________ 
وَإِنْ يَسْتَغِیثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ کَالْمُهْلِ يَشْوِى ا لْوُجُوهَ بِئْسَ »...  -(1)

 .29کهف:  «الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

                                                 
95  (1)-\i ... «ْلُمْهِل َيْشِوى ا ْلُوُجوَه بِْئَس الشَّرَاُب َوَسآَءْت ُمْرتَ َفًقاَوِإْن َيْسَتِغيُثواْ يُ َغاثُواْ ِبَآٍء َكا»\E   :29كهف. 
96  (2)-\i ... « ْفَ َقطََّع أَْمَعآَءُهم»\E  :15َمّمد. 
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 .15محمّد:  «فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ»...  -(2)

 119عدل، ص: 

گويد:  که مى نى در دوزخ بماند، آيا طبق عدل است؟ اينمدّت طوال

کردم، چطور مرتّباً در برزخ و  مگر من چند دقیقه بیشتر غیبت مى

 آخرت، الشخورى کنم.

  پاسخ

اى رفتى، بعد تا چند  پاسخش اين است که بلى چند دقیقه نزد فاحشه

 سال بايد گرفتار بیماريهاى جنسى باشى.

  يك لحظه هوسرانى
 

  عمر پشیمانىيك 

 

تواند بگويد: مگر من  اين گرفتارى، از آثار وضعى آن است. نمى

بدبخت چند دقیقه بیشتر لذّت بردم. آرى، اثر وضعى است، قرار 

دادى نیست که بگويى خالف عدل است، از آثار وضعى دنیوى است. 

که مدّت گناه کم، ولى کیفر آن طوالنى است،  مثال ديگر براى اين

خورد، ولى مدّتى در سكرات و شدّتهاى مرگ  دو دقیقه سم مى انسان
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تواند بگويد مگر من  افتد و سپس خود مرگ در پیش است، نمى مى

دو دقیقه بیشتر سم خوردم. اگر چند دقیقه با مار بازى کردى، ممكن 

اش را در نظر بگیر،  است تو را نیش بزند و مدّتها گرفتار باشى، دنباله

را در نظر داشته  لذّت همان گناه و محدوديّت زمان آنکه تنها  نه اين

يك نفر در »اند:  نوشته داستان جالب مار و کودك ماست خوار باشى.

اى تنها بدون مادر، ظرف  اى رسید. ديد بچّه مسافرتش به قريه

ماستى را در جلو دارد. مارى آمد و سر در ظرف ماست کرد. بچّه، 

کرد، نرم  از آن مثل قاشق استفاده مىدست گرفته بود و  سر مار را به

برد و  کرد و به دهان مى و لطیف بود. سرمار را در کاسه، ماستى مى

 خورد. مى

 120عدل، ص: 

فهمى، نرمى، لطیفى و خوش خطّ و  فهمد، امّا تو که مى بچّه نمى

بینى؟ ببین چه سمّ مهلكى  بینى امّا زهرش را نمى خالى مار را مى

کنى، يك عمر سمّ مهلكش  ه هوسرانى مىهمراهش هست. يك لحظ

را هم ببین. تا هنوز حرفى نزده بودى، خبرى نبود، امّا پس از اين 

سخن، چه آتشى افروختى، چقدر کینه افراد را برانگیختى، هرکس 

 خورد. خورد، از ناحیه خودش مى صدمه مى
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  اثر وضعى شديد برخى از گناهان

ت. خصوص نسبت به پدر و اش عجیب اس بعضى از گناهان، اثر وضعى

 مادر.

اذيّت به والدين ممكن است لحظاتى بیش نباشد، امّا پشت سرش 

منتظر باش تالفیها شود، تا جايى که بیفتى و بر نخیزى. واى از آه 

شود. مرگ زود رس  رسد که جوانمرگ مى مادر! کار به جايى مى

 آيد. پیش مى

ند که هر چند به حق ا مخصوصاً نسبت به قاتل پدر يا مادر ذکر کرده

شود. براى شاهد عرض  هم بكشد، ولى اين اثر وضعى از او جدا نمى

گیرى اخالقى، داستانى عرض کنم وضمناً  و تنوّع در مطالب و نتیجه

اند، بايد  حقّ پدر و مادر نیز ياد آورى گردد، هر چند از دنیا رفته

ه و خیرات آنها را ياد کرد و برايشان دعا کرد و به نیابت آنها صدق

در  اعدام متوکّل توسّط فرزندش منتصر و کوتاه شدن عمر او داد.

تر است و از همه بیشتر با على  از همه شقى« متوکّل»خلفاى عبّاسى، 

علیه السالم دشمنى داشت؛ حتّى به صدّيقه طاهره نیز عداوت 

ورزيد! روزى در حضور پسرش منتصر، به على و زهرا علیهما  مى

کرد! منتصر بر او سخت گذشت، از قاضى مسأله السالم جسارت 
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پرسید: اگر کسى على و زهرا علیهما السالم را سب کند، چه حكمى 

 دارد؟

 121عدل، ص: 

هر چند دشنام دهنده، »منتصر گفت: «. کشتنش جايز است»گفت: 

آرى، ولى به تو بگويم هر چند کشتنش »قاضى گفت: «. خلیفه باشد؟

مانعى ندارد، من اين »گفت: «. شود ىحق است، ولى عمرت کوتاه م

منتصر چند نفر از ترکها را با خود «. پلید را بكشم هر چه بادا باد

همراه کرد و متوکّل را کشت، شش ماه عمر کرد و بعد مرد. خواستم 

آثار وضعى گناه را عرض کنم. اثر وضعى گناه در دنیا اگر طوالنى 

بینى وضع چنین  ه مىرا خالف عدل دانست. تو ک شود آن است، نمى

 شوى. است پس چرا مرتكب گناه مى

  وسعت و گستره ساعات برزخى

امّا از جهت اثر آخرتى، آن هم بدون حساب نیست، بعضى گناهان 

ممكن است يك ساعت عقاب داشته باشد، ساعتى برزخى که از باب 

بسط زمان است، نیم ساعت گناه، وقتى برزخ و ملكوت و بسط زمان 

شود، اينها رازهايى است که بر ما کشف نشده  ند سال مىپیش آيد، چ

است. طول زمان در عالم ديگر، وضع ديگرى است. حیات پس از 
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مرگ مثل زندگى روى کره زمین نیست که درخت بكارند، خانه 

بسازند، آفتاب بیايد و برود، پولى جمع کند، اين زندگى با پس از 

ى مختلف دارند، دو جور مرگ متفاوت است. دو عالم است و تفاوتها

کند.  زندگى است چون دو جور عالم است کمّیّت و کیفیّتش فرق مى

دانند  از لوازم قطعى زندگى دنیوى، تغییر و تحوّل است. همه مى

 چیز ثابت در

 122عدل، ص: 

اين کره نبوده و نخواهد بود. هر چه حادث است، متغیّر و هر متغیّرى 

آورند در رژيم  که از خارج مى هاى نو را هم حادث است، پارچه

کردند تا  گذشته زنها مدپرست شده بودند، چقدر پول خرج مى

کردند، امّا متوجّه نبودند که چند سال  پیراهن مطابق مد درست مى

مانند. خوراك انسان به هر  شوند و به يك وضع نمى ديگر پوسیده مى

فّن خوبى و شیرينى که باشد، پس از گذشت چند روز، چقدر متع

 گردد. مى

  حكايتى پندآموز از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله

روزى خاتم انبیا صلى اهلل علیه و آله با »در ارشاد القلوب است که: 

اى که زباله ريخته بودند، رسیدند.  چند نفر از اصحاب به گوشه
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مقدارى کثافت و پارچه پوسیده و استخوان ريسیده ديدند. پیغمبر 

یه و آله رو به اصحاب کرد و فرمود: اين کثافتها آخر صلى اهلل عل

ها آخر پوشیدنیهاى دنیا و  خوراکیهاى اين دنیا و اين کهنه پوسیده

فرجام  «.ها آخر استفاده کنندگان آنهاست اين استخوان ريسیده

بدبخت کجا بود « محمّد رضاى»دو سال قبل   سیاه دو بدبخت فرارى

بدبخت کجا بود و حاال چه « نى صدرب»و حاال کجاست؟ يك ماه قبل، 

کنى خوشگل هستى، صبر کن  وضعى دارد؟ اى کسى که خیال مى

چنان صورتت چروکیده شود، موهايت سفید گردد که هر کس به تو 

در   جوانى، طراوت و شادابى در بهشت نگاه کند، وحشت نمايد.

جاست ثابت  آخرت بر عكس است، يك نواخت است، هر چه در آن

 است.

 123ل، ص: عد

اگر زنها بهشتى شدند همیشه شانزده ساله هستند. در بهشت پیرزن 

نیست بلكه همیشه دختر جوانى است. اگر مردها هم بهشتى شدند، 

مانند. قوّه کم شدنى نیست، نشاط و بهجت و  سالگى مى 32در سن 

هنگامى که  «.وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» شود ماند و زياد هم مى طراوت مى

گردند،  رسند، وقتى بر مى از مؤمنین به لقاى خدا مىاى  عدّه
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اين نور تازه چیست که در شما »دارند:  حوريان اظهار مى

امید «. عطاى خداست، به لقاى خدا رفته بوديم»گويند: «. يابیم؟ مى

جا هم زاير خدا باشند.  است کسانى که با مساجد سروکار دارند آن

ست آورد، بايد بگذارد و برود، د جا هرکس هر چه به به هر حال، اين

 اى، همیشگى است. جا دست و پاکرده ولى هر چه براى آن

 124عدل، ص: 

 

 رعايت عدل در جزاى آخرتى نسبت به اعمال بشر

 

 «باب جزاى آخرتى نسبت به اعمال بشر» در« عدل»کالم در مسأله 

که  طورى دهد، پاداش دارد به است. هر عملى که انسان انجام مى

شود. آفرينش دنیا مقدّمه عالم  نامیده مى« دار جزا»آخرت 

اين بشر چند سالى در اين دنیا باشد و بعد در عالم ديگر  97جزاست.

به جزاى عملش برسد، خیر يا شرّ. يا مثلًا مالك يوم الدّين، يكى از 

معانى دين، جزاست. خداست ملك، يا مالك روز جزا؛ يعنى قیامت. 

ا عدل است، يا فضل، آنچه عذاب است عدل باألخره، اين عالم جزا، ي
                                                 

97  (1)-\i ... «ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت    َولُِتْجَزى»...\E  :22جاثيه. 
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  تغییر يافتن بدن انسان در آخرت باشد. و آنچه ثواب است، فضل مى

گفتیم اگر کسى اشكال کند عذابهاى به اين سختى از حیث کیفیّت و 

سازد، در روايتى که از امیرالمؤمنین علیه  مدّت، با عدل چگونه مى

ان، سیصد هزار سال گرفتار بعضى از مؤمنین و شیعی»السالم رسیده: 

، بنابر اين، انسانى که پنجاه يا شصت سال «هستند تا به شفاعت برسند

عمر کرده چرا بايد همیشه در عذاب باشد؟ ديروز از جهت کیفیّت، 

 صحبت شد که پروردگار عالم اين قسم عذابها،

______________________________ 
 .22جاثیه:  ...«بِمَا کَسَبَتْ کُلُّ نَفْسٍ   وَلِتُجْزَى»...  -(1)

 125عدل، ص: 

لباسهاى آتشین، خوراکهاى آتشین و آبهاى جوشان که اندرون را 

کند، مكانش آتش و جانوران موذى  آتش زده، قطعه قطعه مى

برد از  هستند که امام سجّاد علیه السالم در صحیفه به خدا پناه مى

را  و در روايت آن 98 دنعقربهاى جهنّمى که دهان باز کرده براى بلعی

زند، هفتاد سال اثرش  کند، نیشى که مى از قاطر بزرگتر ذکر مى

شود؟ پاسخ داده  ماند، اين عذابها با اين بدن ضعیف چطور مى مى

شود، هر چند اصلش يكى باشد، ولى  شده که بدن عوض مى
                                                 

98  (1)-\i أعوذ بك من عقارِبا الفاغرة أفواهها\E ( 32صحيفه سّجاديه/ دعاى.) 
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شود. غلبه معنا بر  شود و مطابق نفسش مى ساختمانش عوض مى

 صورت است.

تر است، در آخرت بدنش غلیظتر است و آن  در دنیا قسى هرکس

تواند اين بار سنگین را  بدن است که مناسب آن سختیهاست که مى

اى، اين همه سختى که به  بكشد. امّا در برابر يك گناه چند دقیقه

خواهند از  کوبند وقتى مى عمود آهنین بر سرشان مى»تعبیر قرآن: 

ر گناه در زمان محدود، چرا بايد اين در براب 99،«آتش بیرون بیايند

دهى، حرفى  همه شكنجه ببیند؟ اى انسان! اين عملى که انجام مى

زنى، اين عمل يا گفتار دو ظهور دارد؛ ملكى و ملكوتى؛ يكى  که مى

شود و اثرى در ملكوت و باطن  اثر خارجى که تهمت يا دروغ گفته مى

ظلمتى در ذاتت پیدا  دارد. اگر کار خوب باشد نور و اگر بد باشد،

شود، اگر خوب باشد، بوى نیك وگرنه بوى گند در باطنت پیدا  مى

 شود. مى

 متأذّى شدن مالئكه هفت آسمان از بوى متعفّن افراد دروغگو

روايتى از خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله مروى است که 

 فرمايد: مى

                                                 
99  (2)-\i « ٍَوََلُم مَّقِمُع ِمْن َحِديد»\E  :21حّج. 
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______________________________ 
)صحیفه سجّاديه/ دعاى  ن عقاربها الفاغرة أفواههاأعوذ بك م -(1)

32.) 

 .21حجّ:  «وَلَهُم مَّقمِعُ مِنْ حَدِيدٍ» -(2)

 126عدل، ص: 

کسى که يك کلمه دروغ بگويد )البتّه هر چه فسادش بیشتر، »

طورى که  رود به کثافتش هم بیشتر است( بوى گندش از او باال مى

اين چه دروغى است که  100.«کند مالئكه هفت آسمان را اذيّت مى

قدر بوى گند دارد؟ شايد از همین نوع دروغهايى است که  اين

کنند.  گويند، يا در ورق پاره هايشان شايعه پراکنى مى گروهكها مى

اش مربوط به ملك است، ولى در  اين نوع دروغها اثر خارجى

 کنند. کند ولعنتش مى ملكوت، گند و تعفّن آن، مالئكه را اذيّت مى

  وام داشتن آفتهاى ملكوتىد

امّا اين گند چون در ملكوت است، زوالش به اين آسانى نیست. در 

رود، امّا اثر ملكوتى  گويد و اثرش به زودى از بین مى ملك زبان مى

کشد. ملكوت حكم ديگر دارد. نگو يك  تا از بین برود، مدّتها طول مى

                                                 
 براى اّطَلع بيشرت به كتاب گناهان كبريه، جلد اّول، تأليف شهيد َمراب آية اللَّه دستغيب مراجعه شود. -(1)  100
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چه بسا چند  شود، دقیقه دروغى گفت، در ملكوت از سال هم رد مى

اش پاك گردد و آن نكبتى که نصیبش  سال بگذرد تا اين اثر ملكوتى

دست خودش درست کرده،  شده، از بین برود و جانورى را که به

برطرف شود. اگر دروغ تكرار شد، همچنین هر گناه ديگر تا به حدّى 

فرمايد:  که ذات را عوض کرد، ديگر عالج ندارد. در قرآن مجید مى

قدر گناه کند که گناه تمام دلش را فرابگیرد و ذاتش،  اينکسى که »

 101«.کفر، يا شرك، يا گناه شود، ديگر نجات ندارد

______________________________ 
براى اطّالع بیشتر به کتاب گناهان کبیره، جلد اوّل، تألیف  -(1)

 شهید محراب آية اللَّه دستغیب مراجعه شود.

بِهِ خَطِیَتُهُ فَأوْلئِكَ أَصْحبُ النَّارِ هُمْ  سَیّئَةً وَأَحطَتْمَن کَسَبَ   بَلَى» -(2)

 .81بقره:  «فِیهَا خلِدُونَ

 127عدل، ص: 

جا ذاتش منقلب شده و خراب گرديده است و گناه  کسى که در اين

افتد. در عالم آخرت تا کسى  تمام دل او را گرفته کجا به ياد خدا مى

ت برايش فرجى شود، تا ياد خدا و ياد خدا نداشته باشد ممكن نیس

                                                 
101  (2)-\i «َأْصحُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خِلُدونَ  ِبِه َخِطَيُتُه فَأْولِئكَ  َمن َكَسَب َسّيَئًة َوَأحَطتْ   بَ َلى»\E  :81بقره. 
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بزرگان دين نباشد که شفاعتى در کار نیست بلكه امر ثابت مستمرّى 

در عذاب دارد. مسلمانان! عذاب آخرتى مثل خالف قانونها در دنیا 

نیست که مجرم را بگیرند و ببرند زندانش بكنند بلكه نتیجه عمل 

ه از هرکس، همراهش هست. خودت در آتش هستى؛ آن آتشى ک

 خیزد. خودت بر مى

  تجسّم اعمال در عالم برزخ

جا که رفتى يا با  در قبر يعنى عالم برزخ نیز همین است. از اين

هاى آتش. هر چه هست از خودت  روى، يا با دسته هاى گل مى دسته

هست که در بحث تجسّم اعمال، از قرآن و احاديث زياد استفاده 

ى که آدمى در دنیا انجام شده است. تجسّم اعمال؛ يعنى هر کار

ماند.  اش ثابت مى دهد، صورت و شكلى دارد، صورت ملكوتى مى

در قیامت هر  102«.يابند آنچه کردند حاضر مى»فرمايد:  قرآن مى

نمايد. عین  يابد، حقیقتش را مشاهده مى کسى خود عملش را مى

جا انسان خوش ظاهر  گردد. اين صورت جانور آشكار مى عمل مثلًا به

اى است که وارد  اك است، امّا ملكوت و باطنش گرگ درندهو پ

شود. يا اين زن که چه ظاهر خوبى داشت لكن در اثر  محشر مى

                                                 
102  (1)-\i ... « َوَوَجُدواْ َماَعِمُلواْ َحاِضًرا»...\E   :49كهف. 
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طورى  گردد به تر وارد محشر مى شهوترانى به صورت خوك، يا زشت

فهمد چه کاره بوده است، صورت باطنى  که هرکس به او نگاه کند مى

  ى قیامتاعمال همراه خود آدم است که فردا

______________________________ 
 .49کهف:  ...«وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا »...  -(1)

 128عدل، ص: 

روزى که هر کس »فرمايد:  شود. آيه ديگر مى با آن صورت وارد مى

فرداى قیامت روزى  103...«.يابد  آنچه کرده است حاضر شده مى

بیند. خود عمل؛  حاضر مى جاى آورده است که هر نفسى آنچه به

گونه که  همراه اوست، همان -که جزايش باشد -يعنى ملكوتش

هاى ماه رمضان همراهت هست، سخنهاى نیك و  ملكوت نماز و روزه

دارد اى کاش کارهاى  ات همراهت هست. دوست مى خیر خواهى

شود، امّا ملكوت  جا فانى مى کرد. ملك عمل اين زشتم مرا رها مى

ا نور است، يا ظلمت، عطر است يا گند، زيباست يا زشت، ماند، ي مى

فرمايد:  ترين صورتهاست يا بدترين آنها. در قرآن مى خوشگل

«. آورند تا ببینند اعمالشان را فرداى قیامت سر از قبر در مى»

ملكوت اعمال متّصل به افراد است، اگر خوب است از آن بهره 
                                                 

103  (1)-\i « ُأََمًدا َبِعيًدا  يَ ْوَم َتَُِد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّاَعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ َمَُّْضًرا َوَماَعِمَلْت ِمن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ْيَنَها َوبَ ْيَنه»...\E  :30آل عمران. 
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شوند. غرض، تجسّم اعمال  برند و اگر بد است از آن ناراحت مى مى

توانى بگويى در برابر غیبتى که  از علّت و معلول باالتر است و نمى

شخص کرده، چگونه الشه مردار مرتّباً با او باشد. غیبت کردن، الشه 

دانى که در هر عالمى، عمل، ظهورى دارد،  خورى است. خودت مى

 ظهور غیبت در ملكوت، الشه مردار است.

 وزآم حقیقتى عبرت

يكى از اخیار گويد: در »در تفسیر ابو الفتوح رازى است که: 

قبرستان يك نفر را ديدم، در دلم گفتم: اين شخص از افراد سربار 

  اجتماع است. شب در عالم واقعه

______________________________ 
مِلَتْ مِن سُوءٍ يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَ» -(1)

 .30آل عمران:  ...«تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا 

 129عدل، ص: 

گويند: بخور،  اند و مى ديدم الشه مردارى در پیش رويم گذاشته

خورم، حاال بیايم  ام، گوشت حالل نمى گفتم: من ترك گوشت کرده

امروز خوردى؟ پرسیدم:  مردار بخورم؟ گفتند: اين همان است که

چطور؟ گفتند: همان غیبت )حديث نفس( که در قبرستان از فالن 
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شخص کردى. گويد: فردا در قبرستان رفتم تا او را ببینم و از او 

سال بعد که او را ديدم، ابتدا  حالل بودى بطلبم، او را نديدم تا يك

 اى، خدا تو را به من فرمود: اگر از آن گمان بد توبه کرده

 «.آمرزد مى

  اى از آتش قبر انسان گلستانى از گل يا آتشخانه

جا يك دقیقه است و ثبات و دوام ندارد، در عالم  عملى که اين

سال، يا صد سال باشد. مقتضاى هر عالمى،  ملكوت ممكن است يك

مطابق خودش هست. عالم مادّه سريع الزّوال و عالم ملكوت، 

ل بكشد تا پاك شود. خالصه است. خدا داناست، چقدر طو 104ء بطى

زنى و آتش  شود. خودت بر سر خودت مى عمل خودت دامنگیرت مى

برى. گلستان گورت هم همراه خودت هست، هر چه  همراه خودت مى

برى. بوى خوش گورت همین  جا مى هست از خودت هست، از همین

بوى دهانت در ماه رمضانت هست، هر چند بوى ناخوشى باشد. روزه 

در اثر خالى بودن معده، دهانش بد بو است، در عالم دارى که 

برى،  ملكوت خوشبوترين بوهاست که ان شاء اللَّه با خودت مى

هرکس دست خودش  گونه که مضمون روايت شريف است. جهنّم همان

                                                 
 درنگ كننده، كندى كننده، دير كننده، كند) فرهنگ عميد(. -(1)  104
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بهشتش چنین است تا خودش براى خودش چه  که گونه هست، همان

 زمینه است. درست کند. در قرآن مجید، آيات متعدّدى در اين

______________________________ 
 درنگ کننده، کندى کننده، دير کننده، کند )فرهنگ عمید(. -(1)

 130عدل، ص: 

جا حرکت  مقام و درجه هر کس هم دست خودش هست تا چطور اين

 کرده باشد.

سخن جاودانه پیامبراکرم صلى اهلل علیه و آله به قیس بن عاصم 

  صحرا نشین

اهلل در کتاب معانى األخبار، روايت مشهورى از  صدوق رحمه

حضرت خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله نقل کرده است: 

قیس بن عاصم خدمت آن حضرت آمد وعرض کرد: ما صحرا نشین »

هستیم و کمتر به شما دسترسى داريم، موعظه جامعى براى ما 

اى از  ود: چارهبفرمايید. رسول خدا صلى اهلل علیه و آله هم فرم

گردد و تو را  که با تو محشور مى همنشینى که با تو باشد نیست؛ همان

تا منزلت رها نخواهد کرد. اين همنشین اگر لئیم باشد، تو را آزار 

رساند، پس سعى کن همنشینت کريم باشد، گرامى و نیك باشد؛  مى
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یزى انگ مبادا با اين زبانت، فتنه 105«.باشد اين همنشین تو عملت مى

که  کنى و آتش برافروزى که دامنگیرت خواهد شد. پس از اين

رسد، از اوّل عمر تا آخر،  آدمى به شعور روحانى پس از مرگ مى

 بیند، عین واقع است. هر چه کرده و هر چه گفته، مى

چو عريان گردى از پیراهن 

   تن

باره  شود عیب و هنر يك

  روشن

 

شود و  است؛ پیدامى  دميوجد وينع الجمع است. دنیا يوم

شودامّا ملكوت، متّصل است، دوام و ثبات دارد. در قبر و  ردمى

برزخ، در قیامت، در تمام عوالم با تو است. براى رفع کسالت و تنوّع 

حكايتى بسیار جالب از علّامه حلّى  گويم. در مطالب، داستانى مى

ى به خطّ ظاهراً از جناب علّامه حلّ پیرامون مرگ يك طلبه بزرگوار

 مبارکش رسیده که نوشته:

______________________________ 
 .233معانى األخبار:  -(1)

 131عدل، ص: 
                                                 

 .233معاِن اْلخبار:  -(1)  105
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طرف عصر براى فاتحه اهل قبور به قبرستان حلّه رفتم بر قبرى اسم »

نا آشنايى مشاهده کردم. معلوم بود که از اهل حلّه نیست. اسم غیر 

شناختم.  . آرزو کردم او را مىعربى و نوشته بود از اهل علم است

دعا کردم خدايا! به من بشناسان صاحب اين قبر را. شب در عالم 

 رؤيا سیّد جلیل القدرى را ديدم که منوّر است و با نشاط، گفت:

کنم.  من صاحب همان قبرم که برايم فاتحه خواندى، از شما تشكّر مى

براى تحصیالت علّامه پرسید: شما کیستى؟ گفت: من ايرانى هستم که 

علوم دينى به حلّه آمدم. حلّه در آن زمان؛ يعنى پس از سیّد بن 

طاووس که در حلّه بود، محقّق صاحب شرايع و بسیارى از بزرگان در 

حلّه بودند و مرکز علمى بوده است. پس از چندى در فالن مدرسه 

که بودم مريض شدم، بعد طورى شد که ديگر از حجره هم نتوانستم 

بیايم، حالم خیلى سخت شده بود، در آن حال درد بدن مرا بیرون 

آزرد. ناگهان بوى خوشى به مشامم رسید. صورت زيبا و دلربايى  مى

ديدم که دلم خنك شد. احوالم را پرسید و گفتم: سر تا پا ناراحتم. 

گفت: میل دارى برايت طبیب بیاورم که راحت شوى؟ گفتم: چه 

كشید يك نفر ديگر آمد زيبا و معطّر و احسانى از اين باالتر. طولى ن

 با مهر و محبّت، احوالم را پرسید:
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کند.  کند؟ گفتم: از نوك پا تا مغز سرم درد مى کجايت درد مى

جاخوب شد.  دستش را روى پايم گذاشت و باال آورد. گفتم: تااين

 جاخوب شد گفتم تااين آورد ومن مى طورباال مى همین

 132عدل، ص: 

ز سرم گذراند، ديدم خودم کنارى هستم و بدنم کف تا دستش را ا

اطاق افتاده است. در همین اثنا، يكى از طلّاب مدرسه وارد شد و 

ديدم بدنم را  دست به بدن من گذاشت و گفت: آخ که سیّد مرد. مى

اى که  حرکت دادند در غسّالخانه و بعد کفنم کردند. آن لحظه

ت زيباى نخستین را ديدم، خواستند مرا در قبر وارد کنند، صور مى

اوّل از ترس قبر وحشت کردم ولى با آمدن آن صورت، دلخوش 

دانى من کیستم؟ گفتم: نه. گفت: من عمل صالح تو  شدم. پرسید: مى

هستم. آن طبیب هم ملك الموت جناب عزرائیل علیه السالم بود که 

علّامه «. روحت را قبض کرد و رفت امّا من همیشه با تو هستم

مطلبى است که جزء عقايد ما شیعه امامیّه است که عمل »ويسد: ن مى

همین «. شود يا زيبا، يا زشت صورت ملكوتى مجسّم مى انسان به

دهد  جا گواهى مى شبستان مسجد، فردا به حضور شما در اين

 دهند. طور که روزها وساعتها گواهى مى همان
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  رؤيت ملكوت سه چیز هنگام مرگ

راهیم قمى و کافى و جاهاى ديگر دارد: مؤمن در تفسیر علىّ بن اب

 شود: خواهد از دنیا برود، ملكوت سه چیز جلوش مجسّم مى وقتى مى

  رؤيت ملكوت مال و ثروت -1

هرکس هر چه دارد خصوص آنچه جمع  اوّل: ملكوت دارايیش.

شود و  کرده و به آن دل بسته است، ساعت مرگ جلوش ممثّل مى

کنده تا اينها را جمع کرده است، به لسان شود چقدر جان  متوجّه مى

  گويد: اى دارايى ملكوت مى

 133عدل، ص: 

من! زحمت کشیدم وتو را جمع کردم، حاال موقع گرفتارى و سختى 

گويد: به جايى  خورى. ملكوت مال مى من است، چقدر به کار من مى

 خورم جز مقدار کفن. اى که هیچ به کارت نمى رسیده

  تگان و نزديكانرؤيت ملكوت بس -2

؛ شود دوّم: ملكوت بستگان، همسر و فرزندان جلوش مجسّم مى

کند و  همانهايى که گاهى شخص دينش را هم براى آنها فدا مى

گويد چه رنجها کشیدم تا  کند و مى کرد. به آنها رو مى اداره شان مى
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خوريد؟ و چه  شما را بزرگ واداره کردم، امروز به چه کار من مى

دهند: افسوس که امروز  توانید بكنید؟ پاسخ مى من مى کار براى

 که تو را تا گور همراهى کنیم. آيد جز آن کارى از ما نمى

  رؤيت ملكوت اعمال -3

بیند  که در ابتدا ملكوت اعمال صالحه را مى  سوّم: ملكوت اعمال است

گويد من در دنیا مسامحه کار بودم، پاى خدا که به میان  و مى

خارانیدم، شايد کم شد، شايد نشد، شايد  ت گوش را مىآمد، پش مى

خرج الزمى پیش آمد، به هر حال، براى کار خیر، سست و بى اعتنا 

گويد بشارت باد تو را  کنى؟ ملكوت عمل هم مى بودم، برايم چه مى

کنم و با تو خواهم بود. در آن حال، مؤمن  که من تو را رها نمى

مه که براى ديگران زحمت خورد که اى کاش! اين ه حسرت مى

 106کشیده بود، براى عمل خود، کار کرده بود.

______________________________ 
 .1/ ح 231/ 3فروع کافى:  -(1)

 134عدل، ص: 

 

                                                 
 .1/ ح 231/ 3فروع كاِف:  -(1)  106
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 ملك و ملكوت اعمال انسان در دنیا

 

روز گذشته کالم درباره عمل آدمى در دنیا بود که اين عمل، ملكى 

خواند،  باطنى؛ مثلًا قرآن که مى دارد و ملكوتى، ظاهرى دارد و

نمايد و چشمش به قرآن  ملكى دارد که زبان، الفاظ را جارى مى

شود و  نگرد؛ البتّه اين جهت )يوجد و ينعدم است(، پیدا مى مى

گذرد. ملكوتى هم دارد که نورى در باطنش  گردد و مى ناپديد مى

ناهى از گردد و ماندنى است. همچنین اگر خداى نكرده گ تولید مى

او سر زند، گناه هم ملكى و ظاهرى دارد که فناپذير است لكن اثرى 

در باطنش و ملكوتش دارد که همان لحظه ظلمتى، نكبتى و تعفّنى 

گردد که ماندنى است. آنچه را که ملكوت عمل است، اگر  پیدا مى

ادامه پیدا کرد و پشت سر هم عمل خراب مرتكب شد، اثرش امر ثابت 

انسان   گناه منشأ پیدايش ظلمت معنوى در انسان ماند. در ذاتش مى

شود که با اين چشم  اگر گناهى کرد، ظلمتى معنوى در ذاتش پیدا مى

 شود. اگر موفّق به توبه گرديد آن هم نه صرف گفتن: ديده نمى

بلكه پشیمانى حقیقى از گناه از جهت مخالفت امر   استغفر اللَّه

  پشتخداوند که من چرا امر خدا را 
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 135عدل، ص: 

سر انداختم، چرا معصیت خدا را کردم. شرط صحّت توبه اين است. 

آيد و  کند، بعد گرفتارى برايش پیش مى گاهى انسان گناه مى

 گويند. شود اين را توبه نمى پشیمان مى

  توبه جوانى از گروهك منافقین

خواست  چند روز قبل جوانى آمد که از گروهك منافقین بود ومى

 کند. توبه

چون اين گروه ضدّ  -ات تنها براى خدا باشد به او گفتم اگر پشیمانى

خوب است، امّا  -کنند کنند و امر به فساد مى اسالم هستند وفساد مى

بینى مردم در صدد جستجوى اينها هستند و اين گروه  اگر مى

رسند،  منافقین جانشان در خطر است، خود ملّت به حساب اينها مى

خاطر در خطر بودنت هست، اين توبه حقیقى  شدنت بهاگر پشیمان 

اگر کسى شراب خورد،   جبران و تالفى، الزمه توبه حقیقى نیست.

 مست شد و کسى را کشت و بعد پشیمان شود و بگويد:

اى کاش! شراب نخورده بودم که به زحمت بیفتم، اين توبه نیست 

شد و تالفى و بلكه وقتى توبه است که از مخالفت امر خدا پشیمان با
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. واقعاً بین خود و خدا «توبة توجب محو سیّئاتى» جبران هم بكند

پشیمان شده است، بعد شروع به اصالح کند؛ مثلًا هر کس را گمراه 

اش اين است که او را به  کرده و به گروهك منافقین کشانده، توبه

انحراف اين گروهكها آگاه سازد. همچنین بر تو حتم است که آنها را 

فشا کنى تا ديگرى به دامشان نیفتد؛ مثل چند شب قبل که در ا

تلويزيون آن دختر، خوب افشا کرد که چگونه اين منافقین دخترهاى 

  هاى کنند و در خانه هايشان جدا مى بیچاره را از خانواده

 136عدل، ص: 

کنند؛ حتّى دخترى را که آبستن شده بود،  تیمى با جوانها چه ها مى

از بى آبرويى، کشتند. غرض، حاال که توبه کرده،  براى جلوگیرى

بايد افشا کند و آنچه اين گروه فساد داشته بگويد تا ديگران به دام 

خواهد؛  اين گروهك نیفتند، پشیمانى، استغفار، تدارك و جبران مى

جاى آورد، اگر  خواهد، قضايش را به اگر عبادتى بوده که قضا مى

امّا  107«.ائب من الذّنب کمن ال ذنب لهالتّ» شود: توبه کرد، پاك مى

اگر خداى نكرده گناه را ادامه داد تا جايى که جزء ذات و ثابت در 

                                                 
 .435/ 2اصول كاِف:  -(1)  107
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آيد؟ از روايتى که حاال برايتان  نفسش گرديد، چه بر سرش مى

 شود. خوانم واضح مى مى

 ايجاد شدن نقطه سیاه در دل انسان گناهكار

فاذا اذنب حدث فى  :هر انسانى قلبش پاك است»فرمايد:  روايت مى

زند، نقطه سیاهى در دلش  ، گناهى که از او سر مىقلبه نقطة سوداء

؛ اگر توبه کرد، آن فان تاب ذهبت تلك النّقطة السّوداء شود: پیدا مى

رود، امّا اگر گناه را ادامه داد، تا مدّتها، اين  نقطه سیاه از بین مى

گیرد. وقتى  دل را مىگردد تا تمام  سیاهى هم روز به روز زيادتر مى

که مرده  آورد مثل اين خیر نمى که تمام دل را گرفت، ديگر رو به

پرسش اهل  «.است، ظلمت گناهش به تمام ذاتش احاطه کرده است

اين شخص، پس از   بهشت از جهنّمیان درباره علّت ورودشان به جهنّم

ياد خدا نبود، پس از  جا به کند. هرکس اين مرگ هم ياد خدا نمى

مرگ هم، چنین است؛ چون دلش محجوب شده است. کسى نگويد: 

 چرا در برابر پنجاه و شصت سال، بايد همیشه در عذاب باشد؛

______________________________ 
 .435/ 2اصول کافى:  -(1)

 137عدل، ص: 
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چون در ظرف اين مدّت چیز ثابتى براى خودش درست کرده است 

کار آنها  فاعت کنندگان نیز بهکه ديگر عالجى ندارد. شفاعت ش

پرسند: چطور شد شما جهنّمى  وقتى از آنان مى» 108خورد. نمى

گويند: ما از نماز گذاران نبوديم و به مسكین طعام  شديد؟ مى

کرديم )و وقتى اسم آتش  داديم و روز قیامت را تكذيب مى نمى

کسى که در دنیا کارش  109«.کرديم( را مسخره مى آمد، آن جهنّم مى

ه جايى برسد که خدا و آخرت را تكذيب واستهزا کند، آيا راه ب

اى براى  فرارى براى خودش گذاشته است؟ آيا سر سوزنى روزنه

اش شد و  دلش باقى گذاشته است؟ توبه نكرد و نكرد تا خوى و ملكه

 خُلق، تغییرناپذير است.

  بى درمان بودن خوى درندگى در انسان

زند، توبه و  دهد و نیش مى حش مىکسى که متّصل با اين زبانش ف

دهد، در نتیجه پس از چند سال، باطنش سگى  تغییر حالى هم نمى

بینید اگر سگ ديگرى از آن کوچه بخواهد بگذرد، با او  شود. مى مى

افتد. خويهاى حیوانى و درندگى در چنین آدمى ملكه شده و  در مى

اش فحش دادن  ام: کسى که ملكه ديگر هیچ عالج ندارد. مكرّر گفته

                                                 
108  (1)-\i « ََفَما تَنَفُعُهْم َشفَعُة الشِفِعني»\E  :48مّدثّر. 
109  (2)-\i ... « ا ْلِمْسِكنَي* وَُكنَّا ََنُوُض َمَع ا ْْلَآِئِضنَي* وَُكنَّا ُنَكّذُب بَِيْوِم الّدينِ يَ َتَسآَءُلوَن* َعِن ا ْلُمْجرِِمنَي* َما َسَلَكُكْم ِِف َسَقَر* قَاُلواْ َلَْ َنُك ِمَن ا ْلُمَصّلنَي* وَََلْ َنُك نُْطِعُم»\E  :46 -43مّدثّر. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  191 

دهد، در گور هم به نكیر و  شد، ساعت مرگ به ملك الموت فحش مى

دهد، در قیامت هم چنین است، نه اين است که مدّتها  منكر فحش مى

کنند بلكه چیز ثابتى مثل درندگى  براى فحشش عذابش مى

بارد. در برزخش هم همین است.  همراهش هست که از آن، آتش مى

 شتمل بر معجزه هم هست بخوانم.مناسب است حديثى که م

______________________________ 
 .48مدّثّر:  «فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفعَةُ الشفِعِینَ» -(1)

يَتَسَآءَلُونَ* عَنِ ا لْمُجْرِمِینَ* مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ* قَالُواْ »...  -(2)

سْكِینَ* وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ ا لَمْ نَكُ مِنَ ا لْمُصَلّینَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ا لْمِ

 .46 -43مدّثّر:  «لْخَآئِضِینَ* وَکُنَّا نُكَذّبُ بِیَوْمِ الدّينِ

 138عدل، ص: 

  فرجام خفّت بار دشمنى با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم

روزى در محضر کشّاف حقايق جعفر بن محمّد »در حديث است که: 

ارادتمندان حضرت وارد شد و عرض الصّادق علیه السالم جوانى از 

مال  -بیت عداوت داشتند که معمولًا با اهل -کرد: پدرم از اهل شام

فراوانى داشت، چون من دوستدار شما بودم مالش را پنهان کرده که 

به من نرسد و مرده است در حالى که من به آن مال احتیاج دارم. 
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نوشتند و حضرت چیزى  -که در بحاراألنوار است -خالصه حديث

 فرمودند:

روى و نام کسى را )که حضرت يادش دادند(  امشب در بقیع مى

گويى که پدرت را حاضر کند و از او  برى و از قول من به او مى مى

رود و نام آن شخص را  پرسى. حسب امر امام، شب در بقیع مى مى

پرسد: چه  شود و مى خواند. شخصى در برابرش آشكار مى مى

خواهم تا از او پرسش کنم. طولى  ويد: پدرم را مىگ خواهى؟ مى مى

نكشید که سگ مهیبى در برابرش حاضر شد و عجیب اين است که هر 

شود. تا سگ را  کس در هر صورتى در برزخ است، شناخته هم مى

ديد، او را شناخت، گفت: پدر چه بر سرت آمده؟ گفت: در اثر 

بیت  دامن اهل طور شدم، ولى تو دست از بیت اين عداوت با اهل

صد هزار درهم داشتم که در باغچه کنار درخت  برندار، امّا مال، يك

دهم، نصفش  زيتون دفن کردم که به تو نرسد، امّا حاال به تو خبر مى

را به امام صادق علیه السالم بده.  را براى خودت بردار و نصف آن

و طورى که نشانه داده بود، پولها را برداشت  جوان رفت و همان

را خدمت امام علیه السالم آورد و حضرت ديون بعضى از  نصف آن

کند:  سادات را به آن وجه ادا فرمود. راوى خدمت حضرت عرض مى

  آقا! اين کارى که کرد؛ يعنى نصف مالش
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 139عدل، ص: 

را تقديم شما کرد، آيا برايش نفعى دارد؟ حاصل پاسخ حضرت اين 

خواستم عرض کنم نه «. است است که فرمود: برايش تخفیف از عذاب

بیت شدنش او  که اين شخص را سگ کردند بلكه همان دشمن اهل اين

که مجسّمه  را سگ کرده است. على علیه السالم چه کرده جز اين

 کنى؟ عدالت بوده، چرا با او دشمنى مى

  سگ شدن دشمنان امام خمینى

مردم  42در زمان خود ما، اين امام امّت، اين مرد بزرگ که از سال 

ايران او را شناختند، کدام خالف، کدام هواى نفس، کدام خود 

که جانش را کف دست  خواهى و رياست طلبى از او ديدند جز اين

گذاشته براى اسالم و مستضعفین. کسانى که اين مرد را دشمن 

شوند. دشمنیهاى  خواهید چه باشند، در ملكوت سگى مى بدارند، مى

اى  مكاشفه کند. طور مى آدمى را اين جا و دشمنى حق، باطن بى

که استاد  -مرحوم آخوندکاشى  شگفت براى مرحوم آخوند کاشى

به يك واسطه  -معقول آية اللَّه بروجردى در اصفهان بوده است

مرحوم آخوند، داراى مكاشفه بوده و »اند که:  برايم نقل کرده

کرده است. روزى در ختم و مجلس  ملكوت را گاهى ادراك مى
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شود  شود، يكى از اعیان، پیش روى آخوند بلند مى اتحه وارد مىف

کند، فرار نموده،  که به ايشان جا دهد ولى آخوند وحشت مى

رسد  خزد. بعداً در کوچه آن شخص به آخوند که مى اى مى گوشه

گويد: ما در فالن مجلس به شما احترام کرديم،  کند و مى گله مى

 جلوى شما برخاستیم و به شما جا

 140عدل، ص: 

طور فرار کرديد. آخوند فرمود: عجب پس آن  داديم، شما از ما اين

شود باطن آن شخص ظهور پیدا  معلوم مى«. خرس شما بوديد؟!

را مشاهده  کرده و ملكوتش که خرسى بوده است، آخوند مرحوم آن

 نموده بود.

ظاهرش چون گور کافر پر 

   حلل
  باطنش قهر خدا عزّ وجل

 

  پرهیز از باطنهاى شیطانى و مهیبوجوب 

چه ظاهرهاى زيبايى که باطنهاى شیطانى و زشت دارند که جز آتش 

نگرد نه به  افروزى و نكبت در آن نیست. خدا به دلهاى شما مى
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صورتهايتان. قلبتان را درست کنید، اخالقتان را درست کنید که 

محال شود،  اخالق حیوانى نباشد. بهشت با حیوان بودن که نمى

خوانید که: اگر کسى فالن نماز را بخواند، يا فالن دعا و  است. مى

رود؛ البتّه اگر انسان شده باشد و گرنه  استغفار را بخواند، بهشت مى

حیوان را با بهشت چكار؟! نكند باطنهايمان طور ديگرى باشد؛ 

 صورت مهیب و زشتى که از خودمان نیز وحشت داشته باشیم.

پس از هر گناه، سعى   گرى ماد خودنمايى و حیلهطاووس و روباه، ن

کنید توبه پشت سرش بیايد. مبادا گناه ملكه و خوى شما شود که 

پذير نباشد. در باطن، شیطانى مكّار و حقّه باز است،  ديگر عالج

ظاهرش هر چه زيبا باشد. قرب به خدا مال آدمى است نه درنده. نه 

باشند. در حیوانات،  آنهايى که همیشه خودخواه و راحت طلب

 گرى مال روباه است، خودنمايى مال طاووس و حیله

 141عدل، ص: 

گر شد، در باطن حیوان است، فساد  انسان هم که خود نما و حیله

 گذارد. کند ولى گردن ديگرى مى مى

 روباه صفتى بريتانیا در کشورهاى ايران، عراق، ترکیه و حجاز
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نجاه سال قبل خوب يادم هست انگلیس حیوان بزرگتر است. من از پ

را در عراق و « غازى»و « نورى سعید»را در ايران، « پهلوى»که 

را در ترکیه روى کار آوردند، « مصطفى پاشا»را در حجاز و « سعود»

زدند. مرحوم آقا شیخ محمّدکاظم شیرازى  امّا چطور نعل وارونه مى

اً بیايید يكى به اينها )انگلیسیها( بگويد: خوب علن»فرمود:  مى

همان کسى که «. طور حقّه بازى براى چه؟ حكومت کنید، اين

خودشان او را بر سرکار آورده بودند، همین که بر خالف سیاستشان 

کرد، يا ديگر نبودنش برايشان بهتر بود، کسانى را وا  رفتار مى

آوردند. مدّتى  داشتند که او را بكشند و ديگرى را بر سرکار مى مى

داشتند با شوروى بسازند، يا اخیراً با آمريكا، امّا در  ىآنها را وا م

زير چپاولگرى براى انگلیسیها بود. اينها میمون روزگارند. شكر 

اند.  خداى را که آنچه بر سر کشورها آوردند خودشان مبتال شده

سالها در کشورها اختالف انداختند و فساد کردند امّا ايرلند کنار 

عقیده و عمل میزان تشخیص انسان  ست.گوش خودشان قیام کرده ا

در هرکس حیله و نیرنگ است، راه آدمیّت را رها کرده و   از حیوان

راه حیوانیّت را گرفته است؛ البتّه براى عباداتش ثوابى هست، امّا آن 

مقامى که براى انسان و انسانیّت است، نخواهد داشت. شخص میزان 

  نیست، کار و اخالق و راه و روشش میزان
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 142عدل، ص: 

است. همیشه دنبال نفع شخصى است، خودبین و خودخواه است، 

خواهد. امّا انسان، خدمتگذار  راحت خود و زحمت ديگرى را مى

نوع است. حیوان از نوعش جداست، خدمتگذار نوع نیست.  به

گوسفند وقتى رد شود ببیند گوسفند ديگرى افتاده است، بى اعتنا 

ت به حیوان ديگر، منفرد و بى تفاوت است. گذرد، هر حیوانى نسب مى

اى را ديد و او را بلند نكرد، با  طور شد، افتاده اگر انسان هم اين

 حیوان چه فرقى کرد؟ کو انس و انسانیّت؟

 اين تباينها شاهد دورى از راه انسانیّت است.

 صفات حیوانى در صهیونیزمها و آمريكايیها

کشد،  ا سگ، سگ را نمىکشد؛ مثلً هر حیوانى همجنسش را نمى

کند؟ بمب در جنوب  درد، امّا اين بشر چه مى گرگ، گرگ را نمى

بر « بشر»کشد. اسم  اندازد و زن و بچّه و پیر مرد را مى لبنان مى

 شود گذاشت. روى اين صهیونیزمها و آمريكايیها نمى

رحم شد، همین است. گروه  اينها بدترين حیوانات اند، هرکس هم بى

اند که با کارد موکت برى در  قدر از انسانیّت ساقط شدهمنافقین چ
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اين کار را از کدام گرگ  110خیابان بريزند و به عابرين زخم بزنند.

اند؟  دهید؟ اين عابرين چه گناهى کرده سراغ داريد چرا انصاف نمى

خواهند تشنّج شود، امنیّت از بین برود، خوب حاال هر خیرى هم  مى

ت، نه باطن و حقیقت. عرض کردم رواياتى که از او سر زند، ظاهر اس

است. مَنْ )به ...« من »در فضیلت دعا ونماز و توسّالت خاص رسیده، 

 فتح میم( يعنى کسى که؛ يعنى انسانى که اين کار را

______________________________ 
اشاره به ماجراى حمله منافقین در خیابانهاى تهران به مردم  -(1)

و مبارزه آنان بر علیه ملّت وجمهورى  داى مقاومتگناه و ابت بى

 اسالمى است.

 143عدل، ص: 

، در صورتى که حیوانى اين کارها را بكند، «من يعقل است»بكند 

معلوم نیست چنین اثرى داشته باشد. موضوع اين قسم روايات، 

انسان است نه گرگ درنده و حیوانى که رحم و عاطفه و انصاف در او 

 ست، چنین کسى راهى به اين درگاه ندارد.خشكیده شده ا

  فلسفه تعجیل در توبه

                                                 
 و مبارزه آنان بر عليه مّلت وهمهورى اسَلمى است. گناه و ابتداى مقاومت ماجراى محله منافقني در خياباهناى هتران به مردم ىب اشاره به -(1)  110
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اين همه که تأکید شده توبه کنید براى چیست؟ حضرت زين العابدين 

خدايا! اگر از ابواب رحمتت »کند:  علیه السالم در صحیفه عرض مى

کنند زود توبه  که اصرار مى اين«. جز باب توبه نبود ما را بس بود

خاطر اين است که ملكه نشود  حالل بودى بطلبید، بهکنید و از طرف، 

اى نشوى. در باب شكم پرستى، يا شهوت پرستى، اگر  و جانور درنده

شود.  کسى حالل و حرام نكند، افراط نمايد، عاقبت خوکى مى

گويند بالفاصله  کند، مى گويند کسى معصوم است و گناه نمى نمى

پیدا شود که کار مشكل توبه کن، نگذار خلق و خوى ثابتى در تو 

گردد و به اين زوديها خالصى نداشته باشى. در روايت، گرفتارى 

سیصد هزار ساله رسیده است، آن هم اگر ايمانى همراه برده باشد. 

شود انسان خلق خوبى دارد ولى خلق بد هم دارد، هر  گاهى مى

بايد  111کدام اثر خودش را دارد. تجسّم اعمال از مذهب ماست.

چه اطمینانى  112خوشبین نباشیم بلكه برعكس، بدبین باشیم،خود  به

 از

______________________________ 
 .49کهف:  ...«وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا »...  -(1)

                                                 
111  (1)-\i ... « َوَوَجُدواْ َماَعِمُلواْ َحاِضًرا»...\E   :49كهف. 
112  (2)-\i .اّن املؤمن يصبح وَيسى ونفسه ظنون عنده\E 
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 انّ المؤمن يصبح ويمسى ونفسه ظنون عنده. -(2)

 144عدل، ص: 

راه خودمان داريم، شايد کبر، يا حسد، يا بخل و حرص و عداوت، هم

 خود ببريم.

 بیايید به خدا پناه ببريم.

  دعاى جالب امام سجّاد علیه السالم

ال تدع خصلة تعاب » کند: امام زين العابدين علیه السالم عرض مى

خدايا! هر » 113«.منّى إلّااصلحتها ... وال اکرومة فِىَّ ناقصة إلّااتممتها

را  خصلت زشتى و خوى ناروايى که در من است، خدايا! تو آن

به شرطى که خودت بخواهى، راه را برگردان از راه «. اصالح فرما

حیوانیّت و کنار برو و در راه انسانیّت بیفت. متصف شو به صفات 

اى که اصلش در آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  کمالیّه؛ صفات کمالیّه

است. خدايا! ما را به آنها نزديك فرما. رسول خدا صلى اهلل علیه و 

معدن اخالق حسنه است، هرکس به رسول خدا صلى اهلل علیه  آله که

و آله نزديكتر باشد، از اخالق حسنه بیشترى بر خوردار است. کافر 

سخى به بهشت نزديكتر از مؤمن بخیل است. ممكن است کافر سخى، 
                                                 

 .101: 20ه/ دعاى صحيفه سّجاديّ  -(1)  113
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سخاوتش باألخره او را اهل نجات سازد، ولى مؤمن بخیل عاقبت، 

 سازد. بخل او را جهنّمى مى

  تار بى مانند على علیه السالم با قاتل خود ابن ملجمرف

با آن همه احسانى که على علیه السالم به ابن ملجم کرد، او با على 

علیه السالم چه کرد؟ اين خوى حیوانیّت است، امّا وقتى آقا در بستر 

کند: از همان خوراکى که به من  افتاده است، سفارشش مى

 ى علیه السالم مظهر رحمت خداست:دهید، به او هم بدهید. عل مى

______________________________ 
 .101: 20صحیفه سجّاديّه/ دعاى  -(1)

 145عدل، ص: 

 114«.سبقت رحمته غضبه»

  دوستان را کجا کنى محروم
 

  تو که با دشمنان نظر دارى

 

يا وجیهاً » کنى: طور احسان مى يا على! تو که با ابن ملجم قاتلت اين

 «.اللَّه اشفع لنا عند اللَّهعند 

                                                 
 .696مصباح املتهّجد:  -(1)  114
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______________________________ 
 .696مصباح المتهجّد:  -(1)

 

 146عدل، ص: 

 

 مسأله شفاعت و پاسخ به شبهاتى چند

 

يَوْمًا لَّاتَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا »... 

عنوان « عدل»ها و اشكاالتى که در باب  از شبههيكى  115...«.عَدْلٌ 

است که در مذهب شیعه از ضروريّات است. در  «مسأله شفاعت» شده،

روز قیامت شفعا: پیغمبران، امامان، قرآن، علما و سادات شفاعت 

کنند. آيات قرآن و روايات متواتره نزد ما مسلّم است. اشكالهايى  مى

ه وهّابیّه است که هم اکنون اند که قسمت معظمش از طايف کرده

ها هست. آنان  حكومت حجاز را در اختیار دارند و مسلك ابن تیمیّه

 گويند:

                                                 
 .48بقره:  -(1)  115
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شفاعت با توحید در عبادت منافات دارد و شفاعت با عدالت، منافات »

آيا شفاعت  «.پرستند! دارد و )شیعیان( شفیع را به جاى خدا مى

نفر از اوّل عمر تا  گويند: اگر بنا شود يك نقض قانون الهى است؟

آخر، نه نماز بخواند، نه روزه بگیرد و از هیچ گناهى پرهیز نكند، 

  ولى مقدارى پول خرج کند و زحمت بكشد کربال برود، اين

______________________________ 
 .48بقره:  -(1)

 147عدل، ص: 

شخص، به شفاعت حسین علیه السالم به بهشت برود و مؤمن ديگرى 

جا که توانسته  تكلیف، نماز و روزه را بجا آورده و تا آن از اوّل

گناهان را ترك کرده، ولى نتوانسته کربال برود، آيا اين از عدل 

است که کربال رفته کذايى، بهشت رود و به شفاعت امام حسین 

بخشیده گردد، اين شخص، با آن کسى که يك عمر در زحمت عبادت 

عت نقض قانون و دستگاهى در بوده، مثل هم باشند؟ دستگاه شفا

شود؛ چون آدمى دو راه براى بهشت رفتن  برابر برنامه دين مى

يكى: ايمان و عمل، انجام واجبات و ترك محرّمات. دوّم  دارد.

هر کارى خواست بكند و هر گناهى را خواست مرتكب شود،  که: اين
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يا هر واجبى از او فوت شود، آن وقت سینه بزند و حسین حسین 

، يا کربال به زيارت حسین برود، اين راهى مقابل دين و نقض کند

چنین باشد، اين  قانون دين و خالف عدل است. اگر واقع امر هم

حرف صحیح است واقعاً راهى مقابل دين درست شده، امّا کدام 

زند که هرکس  چنین حرفى مى -که قايل به شفاعت است -شیعه

اجباتش را ترك و هر گناهى رود، هر چند و کربال رفت، به بهشت مى

را مرتكب شود؟! در حالى که امام حسین علیه السالم براى اقامه 

نماز شهید شد. خود حسین به اين حرف غلط، راضى نیست. شفاعت 

به اين معنى که نقض قانون الهى و در برابر دين، دستگاه ديگرى 

در  باشد، پارتى بازى باشد، غلط است، در دنیا غلط است تا چه رسد

 آخرت.

  رهنمودهاى حضرت امام خمینى پیرامون اجراى قانون درباره همه

اگر کسى نزد آقايى براى سفارش برود تا خالف قانون بكند، آيا 

واسطه نسبت  درست است؟ نقض قانون جمهورى اسالمى کند، يا به

 داشتن با کسى، اقدامى خالف نمايد.

 148عدل، ص: 
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اگر بستگان من هم » مّت فرمود:چندى قبل يادتان هست که امام ا

هیچ فرقى  «.خالف کردند، بايد مطابق قانون با آنان رفتار شود

میان افراد عادى و بستگان امام نیست، همه در برابر قانون 

سفارش هیچ يك از نزديكان من در ادارات » اند. يا فرمود: مساوى

رسد به پارتى در امور دنیوى غلط است، تا چه  «.نبايد پذيرفته شود

آخرت؛ مثلًا با پول، يا زور، يا بستگان و پارتى بخواهد خالف قانون 

 شود، اين در اسالم نهى شده است.

  برخورد تاريخى و بى مانند على علیه السالم با دخترش امّ کلثوم

رمضان( حديثى از زهد على علیه السالم برايتان  20به مناسبت ايّام )

کرده است. وقتى در کوفه ايّام عیدى بخوانم که در بحاراألنوار ذکر 

دختر على علیه السالم در زمان خالفت « امّ کلثوم»نزديك شده بود 

پدرش، نزد خزينه دار فرستاد تا گردنبندى از بیت المال به عنوان 

عاريه آن هم عاريه مضمونه به او بدهد، امّ کلثوم در ايّام عید 

با اين تعهد که اگر مثلًا  را به امانت بگیرد و بعد پس بدهد خواست آن

که پیغام  دار پس از اين گم يا تلف شد، امّ کلثوم ضامن باشد. خزينه

دختر على علیه السالم آمد، بدون معطّلى، گردنبند را تحويل داد. 

اى در سینه  امیر المؤمنین علیه السالم وارد منزل شد، گردنبند تازه
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از بیت المال »گفت:  «.را از کجا آوردى؟ آن»دخترش ديد و پرسید: 

حضرت اعتراض فرمود و «. ام براى ايّام عید عاريه مضمونه گرفته

عاريه گرفته و »دار فرستاد که چرا چنین کردى؟ گفت:  دنبال خزينه

 «.مضمونه هم هست

 149عدل، ص: 

اگر دخترم بر غیر اين عاريه مضمونه کرده بود، »حضرت فرمود: 

؛ «نمودم دّ خدا را بر او جارى مىکردم و ح معامله دزد با او را مى

که من دختر على هستم پس هر کارى خواستم بايد بكنم.  يعنى نه اين

خالصه، در قانون، فرقى نیست بین دختر على علیه السالم، يا دختر 

 فالن کارگر.

  اخطار شديد على علیه السالم به ابن عبّاس

ت در بحرين خیلى مورد عنايت آقا و عامل حضر« ابن عبّاس»ظاهراً 

بود. به على علیه السالم خبر دادند که از سوى ابن عبّاس قدرى در 

اى مفصّل برايش  امور مالى زياده روى شده است، لذا حضرت نامه

 نويسد: حضرت مى -که در نهج البالغه موجود است -نويسد مى

ات بر ندارى، با اين شمشیرى که به هر  اگر دست از خالف کارى»

اين سخن را به پسر  «.کنم شود، با تو معامله مى ى مىکس بزنم جهنّم
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زند. فقیه مفسّر و عالم بزرگوار  عموى خودش و پسر عموى پیغمبر مى

سخنى از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله پیرامون  است، باشد.

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وقتى   قاطعیّت در اجراى حدّ سرقت

اگر دخترم هم دزدى کند، »مود: سخن راجع به حدّ سرقت شد، فر

؛ يعنى در برابر قانون همه يكى هستند. «برم دست او را هم مى

جا راجع به شفاعت و پارتى بازى نیست، عدل محض است. تمام  اين

بشر در برابر قانون الهى يكسانند؛ پولدار و فقیر مساوى است، وقتى 

ر اسالم اين دستو 116کنید، به عدل حكم کنید، میان مردم حكم مى

 است.

______________________________ 
 .58نساء:  «وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» -(1)

 150عدل، ص: 

  جايگاه واالى نماز از ديدگاه امام صادق علیه السالم

اگر مقصودتان از شفاعت، پارتى بازى است، بدانید هیچ کس از 

اى ندارد؛ البتّه بعضى از اشخاص بى اطاّلع  یدهشیعیان چنین عق

ممكن است حرفهايى بزنند، يا چیزهايى بنويسند، امّا کدام مجتهد 

                                                 
116  (1)-\i « َِوِإَذا َحَكْمُتم بَ نْيَ النَّاِس َأن حَتُْكُموْا بِاْلَعْدل»\E  :58نساء. 
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آگاه سراغ داريد که به زبانش يا قلمش چنین چیزى گفته يا نوشته 

امّ »ايد، حديث مخدّره  است؟ بلكه از احاديثى که مكرّراً شنیده

حضرت صادق علیه السالم  است. راوى براى تسلیت فوت« حمیده

نبودى ساعت آخر عمر »گويد:  رسد. امّ حمیده مى خدمت ايشان مى

جعفر علیه السالم که فرمود: بستگانم را بخوانید تا همه بیايند. وقتى 

پسر عموهاى حضرت وبستگانش از سادات حسنى و حسینى جمع 

ال تنال إنّ شفاعتنا  شدند، اين جمله را فرموده تا قیام قیامت بماند:

بیت به کسى که نمازش را سبك  شفاعت ما اهل» 117«.مستخفّاً بالصالة

چرا بستگانش را خواند؟ چون سادات حساب «. رسد بشمارد، نمى

خودشان را بكنند، چون سیّد هستى، آقا زاده هستى، نماز هم 

فرمايد: تارك الصّالة بلكه  طور نیست. نمى نخواندى نخواندى، اين

خواند و  ؛ يعنى کسى که گاهى مى«فّ بالصّالةمستخ» فرمايد: مى

دهد، نماز صبحش هم آفتاب زد مهم  خواند، اهمّیّت نمى گاهى نمى

مضاعف بودن پاداش و عقاب  نیست، واى اگر تارك الصّالة باشد.

در کتاب وافى، دو حديث، يكى از حضرت سجّاد علیه   براى سادات

 نقل کرده است که:السالم و ديگرى از حضرت صادق علیه السالم 

                                                 
 .25/ 4وسائل الشيعه:  -(1)  117
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______________________________ 
 .25/ 4وسائل الشیعه:  -(1)

 151عدل، ص: 

سیّد اگر نیكوکار و اهل  «.ء منّا عقابان للمحسن منّا اجران وللمسیى»

تقوا شد، دو اجر و دو پاداش دارد؛ يكى عملش، يكى هم شرافت 

ند ديگران و نسبش و اگر گنهكار شد، دو عقوبت دارد؛ يك عذاب مان

که آبروى جدّش را برده است. سیّد که گناه  عذاب ديگر به خاطر اين

که اوالد پیغمبر است ديگر چرا؟ ما قايلیم  گويند اين کند، ديگران مى

بینند، آن وقت  که بستگان پیغمبر اگر گناه کنند، دو برابر عقوبت مى

 گیريم؟ شفاعت را به معنى پارتى بازى مى

  ا علیه السالم درباره احترام ساداتسخنى از امام رض

نگاه کردن به ذرّيّه طیّبه عبادت »در ضمن فضايل سادات رسیده که: 

در کتاب عیون اخبار الرّضا علیه السالم همین مسأله را از «. است

«. آيا نظر کردن به هر سیّدى عبادت است؟»پرسند که:  حضرت مى

و از طريق اسالم مادامى که آلوده به گناه نشده »فرمايد:  مى

سیّدى که تارك «. منحرف نشده باشد و گرنه اين حكم را ندارد

 الصّلوة است، نگاه کردنش نكبت آور است.
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 امام حسین علیه السالم بر پا کننده نماز

بیت قايل نیستیم. حسین  هیچ وقت ما اين قسم شفاعت را براى اهل

از کند که طرف آيد در برابر اسالم، دکّان ب علیه السالم چگونه مى

هر غلطى بكند و بیايد کربال آن وقت کارش را درست کند. حسین 

دارد، آن وقت راهى براى ابطال و  علیه السالم نماز را برپا مى

 کند؟ مسامحه کارى در نماز باز مى

 152عدل، ص: 

براى امر به معروف و نهى »خودش هنگامى که خروج کرد، فرمود: 

وقت کسى قايل باشد که هر  ، آن118«کنم از منكر خروج مى

گويم يا حسین علیه السالم و کار تمام  کنم آن وقت مى کثافتكارى مى

است؟! امّا مسأله آمرزش گناهان براى گريه کنندگان بر حسین علیه 

السالم، يا زايرين حسین علیه السالم، تا کى بر امام حسین علیه 

بهشت را داشته  السالم گريه کند تا بهشتى شود، آن کسى که قابلیّت

خواهد گريه کند، بايد بشود اهل بهشت.  باشد و گرنه هر چه مى

قدر نافهم است، يا از  شود به بهشت برد؟ اين گوسفند را چگونه مى

کند، زورکى گريه هم کرده است، حاال  صبح تا شام درندگى مى

                                                 
 .139مقتل مقّرم:  -(1)  118
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چگونه به بهشت برود، تا هنوز در دلش کینه است، هر جا برود جهنّم 

الصه، اصل مسأله درست است؛ کسى که بر حسین علیه است. خ

شود؛ البته اگر رويش به بهشت باشد و  السالم گريه کند، بهشتى مى

 که پشت به خدا کرده باشد. قابلیّت بهشت رفتن را داشته باشد نه اين

  شفاعت باطل، يا نقض قانون الهى

که شخصى  پس شفاعت باطل، نقض قانون الهى است؛ مثل اين

سازد و يا با تكیه به  دهد و طرف هم کارش را مى اى مى هرشو

کند. هر اشكالى که  قدرتى، قوانین الهى را در برابر خدا، نقض مى

رود.  با اين اشكال از بین مى« توحید در عبادت»جاست.  هست اين

جور شفاعتى براى حسین علیه السالم قايل شد، عبادت  اگر کسى اين

و ما هم به چنین چیزى قايل نیستیم؛ اين  شود حسین علیه السالم مى

 خالف توحید و خالف عدل است.

______________________________ 
 .139مقتل مقرّم:  -(1)

 153عدل، ص: 

شفاعتى که »گويند:  مى  پذيرش شفاعت موجب غرور و تجرّى نیست

بلى اگر چنین «. گويید، غرور و اسباب تجرّى است شما شیعه مى
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قايل باشیم، غرور و تجرّى است، غرور آور است و پناه  شفاعت باطلى

بر خدا! امام حسین علیه السالم که مقابل خدا دکّان باز نكرده است، 

خواهى دوست امام  به غیر دين خدا به هیچ چیز راضى نیست، تو مى

دشمنى على علیه السالم با  حسین علیه السالم باشى با گنهكارى؟!

يك نفر گفت: يا على »تهذيب شیخ است که: روايتى در   پول پرستان

دارم. حضرت فرمود:  علیه السالم به خدا سوگند من تو را دوست مى

دارم. پرسید: چرا؟ حضرت فرمود  من هم براى خدا تو را دشمن مى

که تو پولكى هستى، براى اذان  خاطر اين )خالصه فرمايش امام(: به

یا و مال دنیا دارى و على يعنى حبّ دن«. گیرى و تعلیم قرآن، پول مى

 دارد. علیه السالم چنین شخصى را دشمن مى

  اى بزرگ دوستى على علیه السالم حسنه

دوستى على علیه السالم  119«.حبّ علىّ حسنة ال تضرّ معها سیّئة»

عین همین مضمون درباره «. زند نیكى است که با آن، گناه ضرر نمى

 «.ضرّ معها سیّئةااليمان حسنة ال ت» رسیده است.« ايمان»

______________________________ 
 .86/ 4عوالى اللئالى:  -(1)

                                                 
 .86/ 4عوال اللئال:  -(1)  119
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 154عدل، ص: 

، «ايمان»يا « حبّ على»بايد معنى حديث را فهمید که چطور گناه به 

زند. آدمى بر سردوراهى است، يا خودش را بخواهد،  صدمه نمى

علیه  ياعلى علیه السالم را. اگر رسیدى به حدّى که شیفته على

السالم شدى و خوديّت خودت در على محو شد، شاد باش که ديگر 

گناه، زيان ذاتى برايت ندارد و زيان عرضى است که قابل برطرف 

بايد ديد اين حبّ، ذاتى است يانه.  شدن است. کالم در اين است که

چه بسیار اشخاصى که دوستى على علیه السالم را به خاطر دنیا و 

 حبّ دنیاست. نشدبلكه اين حبّ علىمادّيّات دارند، 

 سخنى احمقانه از ابلهى بى خرد

من به حضرت عبّاس خیلى ارادت دارم؛ حتّى از »گفت:  احمقى مى

حضرت حسین علیه السالم بیشتر!! زيرا حضرت ابا الفضل خیلى دلش 

بگو: خودم و دنیا را «. کند رقیق است، زود حاجت آدم را روا مى

اطر مال، يا جاه و مقام دنیوى، حاجتم را روا خ دارم که به دوست مى

نمايد. اين خود دوستى است، نه حسین، يا عبّاس، يا على  مى

زند، وقتى  که گناه به حبّ على علیه السالم ضرر نمى دوستى. اين

 است که حبّ ذاتى باشد.
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  گر تو را باشد ثواب عالمى
 

تا تو باشى آن نیرزد 

  درهمى

لم باز اگر دارى تو صد عا

   گناه

نیست باك اربیخودى زان 

  روى ماه

 

انّما المأثور فى النّص 

   الجلى

ال يضرّ السیّئ حبّ على 

120 علیه السالم
 

 

مادامى که آدمى خودش هست، بهترين عبادتها را که   نیرزد درهمى

 جاى آورد، به« من»با 

______________________________ 
 .132/ 1 شرح األسماء الحسنى: -(1)

 155عدل، ص: 

کاه است و ارزش ندارد. اگر در عبادت، جلوه دادن خود شد! منم 

کنم، چیزى که ندارد، ندارد  کنم، تحقیق مى طور تفسیر مى که اين

                                                 
 .132/ 1سن: شرح اْلَساء احل -(1)  120
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شود. يك میلیون تومان  هاى جهنّم مى بلكه منبر هم برايش پلّه

يك « من»دهد.  مى« من»سازد؛ ولى با  دهد بیمارستان مى مى

ن دادم، اين دينارى هم ارزش ندارد، تا وقتى خودش را میلیو

؛ امّا اگر خوديّت رها شد، على، «آن نیرزد درهمى»خواهد،  مى

على، حسین، حسین در رشته حبّ حقیقى افتاد، هر گناهى هم که از 

او سر بزند، قابل عفو است، عارضى است و با نظر رحمتى که اولیاى 

ى علیه السالم از روى قلدرى گناه شود. محبّ عل خدا کنند، پاك مى

 کند، اگر مرتكب گناه شود، تصادفى و غلبه شهوت است. نمى

  مراحل شفاعت

به هر حال، خواستم بگويم اين روايات درست است لكن مقصود از 

را بايد فهمید. لعنت خدا بر کسى که منكر شفاعت شود « شفاعت»

اى از معنى  جملهرا بايد دانست و من ناچارم  لكن معنى و جاى آن

شود اين  شفاعت را عرض کنم. آنچه از کلمات بزرگان استفاده مى

شفاعت در مورد امامت  مرحله اوّل: است که شفاعت دو مرحله دارد.

در مغفرت است که عمده محلّ بحث   دوّم: شفاعت و اطاعت است.

 هر فردى که امامى داشته باشد، رهبر و پیشوا و متبوع، امّا اوّل: بود.

 شفیع اوست.
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 156عدل، ص: 

 

  عقايد باطل وهّابیّت و برخورد تند و بى خردانه آنان با مسلمانان

 

رسید. شفاعت از « شفاعت»، به مسأله «عدل»کالم ما در باب 

ضروريّات مذهب است. شفاعت پیغمبران و امامان، قرآن و علما، از 

ت مسلّمیّات است. عرض شد: چندين اشكال نسبت به مسأله شفاع

شفاعت با توحید در عبادت »اند:  اند که از آن جمله گفته کرده

و به قدرى اين مسأله نزد وهّابیّه مهمّ است که اگر «. منافات دارد

خوانند!! چند سال  کسى بگويد: يا محمّد! يا على! او را مشرك مى

يا محمّد صلى اهلل »گفت:  قبل، يك نفر هندى، رو به قبر پیغمبر مى

اش را به دهان او کرد و با مشت  ، يك شُرطى آمد، چپیه«علیه و آله

برخى از اتهامات  «.اشرکت؛ تو مشرك شدى!!»کوبید و گفت: 

پرستید!  شما شفیع را مى»گويند:  -1  آور وهّابیّت به شیعیان خنده

خوانید براى حلّ مشكالت، يا آمرزش گناه، اين شرك  على را مى

اشكال ديگرى که  -2«. گفت است. عوض يا على! بايد يا اللَّه!
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اش نقض تمام قوانین  شفاعتى که شما قايلید، الزمه»کنند گويند:  مى

  است! و به تعبیر علمى، تخصیص اکثر است؛ مثلًا نماز واجب است

 157عدل، ص: 

که به کربال برود و براى  رود، مگر اين و تارك الصّلوة جهنّم مى

م فروشى کند، خالصه حسین گريه کند! اگر کسى روزه نگیرد، ک

زنید و اين  تمام گناهان و ترك واجبات را به شفاعت تخصیص مى

اى در کار  پايمال کردن قوانین اسالم است، پس هر چه کرده مؤاخذه

نیست. به تعبیر ديگر، امام حسین علیه السالم دستگاهى دارد برابر 

نه اسالم و دين که آدمى براى نجات يافتن، يا ديندار شود، يا سی

بزند و هر کارى خواست بكند، تنها حسین، حسین داشته باشد! اينها 

طور شفاعت را توجیه  زنند و اين اتّهاماتى است که به شیعه مى

کنند؛ حتّى در راديوها و در بلند گوهايشان در مراسم حج و نماز  مى

زند و من خودم حاضر  اش تهمت مى جمعه، امام جمعه در خطبه

 گفت: بودم که مى

که اطراف کعبه طواف کنند در وطنهايشان دور  شیعه به جاى اين»

شیعه نماز جمعه ندارد »گفت:  مى«. کنند! هايشان طواف مى امامزاده

بلكه به جاى نماز جمعه، اطراف قبر و ضريحى که عنوان بت 
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که: الزمه شفاعت، تبعیض  اشكال سوّم اين -3«. روند! نامید مى مى

ست؛ مثلًا دو نفر مقصّر گناهكار، اگر باشد و آن خالف عدل ا مى

حسین يكى را از عذاب نجات بدهد، امّا دوّمى که پارتى ندارد، در 

خواهد جهنّمى را نجات بدهد چرا هر دو  دوزخ بماند، اگر حسین مى

را نجات ندهد، اين پارتى گرى بر خالف عدل است و سزاوار دستگاه 

کنند،  شفاعت مىاشكال ديگرى که به مسأله  -4الهى نیست!! 

آيد خداى تعالى محكوم ومورد تأثیر و تأ ثّر  الزم مى»گويند:  مى

واقع شود؛ چون اگر مواليى تصمیم گرفت غالمش را تأديب کند، 

اگرشخصى آمد و از نفوذى که دارد استفاده کرده از کار موال و 

 تأديبش جلوگیرى کرد، پس فعل وانفعال و تأثیر و تأ ثّر در

 158عدل، ص: 

از سوره  48از همه باالتر به آيه «. آيد! ساحت قدس ربوبى الزم مى

يَوْمًا لَّاتَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیًا وَلَا يُقْبَلُ »...  کنند: بقره استشهاد مى

فرداى قیامت،  121«.مِنْهَا شَفعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

تواند شفیعى که شفاعتش  شود. کسى نمى هیچ شفاعتى پذيرفته نمى

تواند فديه بدهد، مالى، چیزى  شود، پیدا کند و نمى پذيرفته مى

                                                 
 .255بقره:  -3. 28انبياء:  -2. 48بقره:  -(1)  121
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اند که  بیاورد که از آتش خالص شود. از اين آيه هم استفاده کرده

 شفاعتى در کار نیست!!

 شفاعت با اذن و رضايت خداوند

ديگر داريم  که چندين آيه اند، در حالى آنان يك آيه شريفه را ديده

 ...«.لَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى »...  -1گويند شفاعت داريم:  که مى

«. کنند مگر براى کسى که خداوند رضايت دهد شفاعت نمى( »2)

( پس شفاعت 3) ...«.مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ »...  -2

فرمايد:  اى که مى يههست ولى با اذن و رضايت خداوند. و آ

؛ يعنى پیش خود برود دنبال «شود شفاعت براى او پذيرفته نمى»

کند در  گردد. امّا آياتى که شفاعت را اثبات مى شفیع، پذيرفته نمى

موردى است که خداوند برايش شفیع درست کند. از اين بیان 

 شود. اجمالى، پاسخ اشكاالت وهابیّت واضح مى

______________________________ 
 .255بقره:  -3. 28انبیاء:  -2. 48بقره:  -(1)

 159عدل، ص: 

  متفاوت بودن شفاعت دنیا با آخرت
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آن است که شخص، گناهى کرده و آن وقت با « شفاعت باطل»

رشوه، يا پول، يا التماس برود و از نفوذش استفاده کند که نگذارد 

م از نفوذ، يا قانون اجرا شود. در اسالم اين قسم شفاعت که مجر

قدرت کسى استفاده کند و جلو اجراى حكم و قانون را بگیرد، 

تواند خودش پیش خود  کس نمى نداريم، در آخرت هم نداريم. هیچ

شفیع پیدا کند. شفاعت قیامت جور ديگر است، نه مثل دنیا که 

تا  اوّلًا: خودش نزد بزرگى برود و از او بخواهد برايش واسطه شود.

کس هم که  تواند شفاعت کند، آن فیع نباشد که نمىکسى مقامش ر

مقامش باال باشد، چطور به او دسترسى است که از او درخواست 

جا برعكس است؛ شفیع بايد به سراغ شخص برود  شفاعت نمايد. آن

به امر و اذن و تفضّل خداوند، بايد شفیع بیايد و گنهكار افتاده را از 

، رحمتى از «حقیقت شفاعت» حقیقت شفاعت چیست؟ جا بلند کند.

هايش را دوست  خداى کريم که بنده طرف خداوند عالم است.

دارد، بشر به هر اندازه زحمت کشیده باشد، توبه کرده باشد، باز  مى

معلوم نیست پاك گردد. کیست که بدون گناه و تقصیر از دنیا برود؛ 

 حتّى بزرگان نیازمند شفاعت هستند.

 ابر مِهْر مادرمِهْر خداوند هزاران بر
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در برابر گناه بندگان و افتادگى آنان، رحمت خدا هم که معلوم 

است؛ مِهْرش هزاران درجه از مهر مادر به فرزند بیشتر است بلكه 

 همین مهر مادر نیز از اوست، لذا

 160عدل، ص: 

از رحمتش به کسانى که خودشان گیر و بندى ندارند، به نفس کلّى 

ها را بلند کند.  دهد که افتاده ، اجازه مىالهى، آن قدرتمند الهى

غیر از محمّد و آل محمّد صلى اهلل علیه و آله کیست که هیچ لنگى 

شود، به رسول خدا از طرف ربّ  نداشته باشد به ايشان امر مى

شود که به فرياد بندگان ما برس. افعال  األرباب دستور داده مى

ند. گنهكارى را که ک الهى بر روى اسباب است و با سبب کار مى

خواهد که به دل  خواهد. نورى مى خواهد پاکش کند، واسطه مى مى

تاريك بنده بتابد و آن، نور محمّد و آل محمّد است. شفاعت در 

که  کنى از شفاعت در دنیاست. اين عكس آنچه تو خیال مى قیامت به

دهند، بلى شرك است اگر کسانى شفعا را  آقايان وهّابى نسبت مى

پرستد، دست هم که  ل در شفاعت بدانند و شیعه ائمّه را نمىمستق

دانند که بدون اذن خدا کارى  کنند، مى سوى آنها دراز مى به

سوى خدا وسیله  کنند. در قرآن به ما دستور داده است که به نمى
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خواهد. اگر کسى مريض  که در مادّيّات وسیله مى چنان 122بگیريم؛

و بگويد خدايا! شفا بده بلكه بايد به تواند در خانه بنشیند  شد نمى

 امید شفا دادن خدا، دنبال طبیب و دارو برود.

  ائمّه معصومین علیهم السالم اسباب شفاعت

خواهد. دل  همچنین براى پاك شدن چرکهاى معنوى نیز وسیله مى

خواهد.  اش کند. سبب مى مرده نیاز به دم مسیحا نفسى دارد تا زنده

فهمد که براى هر دردى  ى، به تجربه آدمى مىمنتها در اسباب مادّ

دانیم لذا بايد از وصى  چه چیزى خوب است، در اسباب معنوى نمى

 فرمايد: پیغمبر صلى اهلل علیه و آله پرسید. در آيه شريفه مى

______________________________ 
 .35مائده:  ...«وَابْتَغُواْ إِلَیْهِ ا لْوَسِیلَةَ »...  -(1)

 161: عدل، ص

کند تا خشنود  قدر به تو عطا مى پروردگارت به همین زودى اين»

پس بزرگترين وسیله براى خالصى از مكافاتها و عذابهاى  123«.گردى

برزخى و قیامتى، دست به دامان محمّد و آل محمّد صلى اهلل علیه و 

                                                 
122  (1)-\i ... « َوابْ َتُغواْ ِإلَْيِه ا ْلَوِسيَلَة»...\E  :35مائده. 
123  (1)-\i «َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ رَتَْضى »\E  :5ضحى. 
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شويم چطور است؟  آله شدن است. حاال دست به دامان آنها که مى

گونه که  دانیم بلكه همان یر و کار کردن مستقل نمىآنها را در تأث

رويم، ولى شفا را از خدا و تأثیرى که به دارو  دنبال پزشك مى

دانیم، نسبت به شفا از پزشك نیست ولى حتماً نزد دکتر  دهد، مى مى

دانیم. گنهكار، يا  رويم ولى شفا را از خدا مى به عنوان وسیله مى

گويیم  يم. يا محمّد! يا حسین! هم مىرو حاجتمنديم، نزد وسیله مى

 دانیم. ولى اصلش را از خدا مى

  متفاوت بودن نذر مسلمانان با نذر بت پرستان

کنیم حتماً  ها علیهم السالم مى نذرهايى که براى امامان يا امامزاده

گويیم، نه  مى «نذرت للَّه» براى صحّت نذر، بايد اسم خدا را ببريم:

حالل  کنند؛ يعنى براى غیر خدا. ى بتها نذر مىمثل بت پرستها که برا

ما قايلیم اگر نزد ذبح، اسم خدا برده نشود  شدن ذبح، با نام خداوند

آن ذبح میته و نجس است همچنین نذر وقتى صحیح است که اسم 

خدا بر آن خوانده شود. اگر شخصى براى غیر خدا نذر کرد و اسم 

تواند  اذن خدا کسى مىخدا را نبرد، نذر باطل است. مگر بدون 

 افتد. کارى کند؟ تا اذن و رضايت خدا نباشد، برگى از درختى نمى
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______________________________ 
 .5ضحى:  « وَلَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» -(1)

 162عدل، ص: 

ياد حسین، يا ابا الفضل  نام خدا براى مصرف خیر همچون اطعام به به

از براى خداست بر عهده من که اگر »گويد:  لًا مىکند؛ مث نذر مى

خدا حاجتم را عنايت فرمود، گوسفندى مثلًا بكشم و ثوابش هديه ابا 

هستیم. اگر مذهب توحید است،   ال إله إلّااللَّه  ما اهل«. الفضل باشد

مال ماست؛ البتّه به برکت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم. 

اعت هم از خداست؛ چون رحمت واسعه هر چه هست از خداست شف

 دارد.

  عیب پوشى خداوند نسبت به بندگان

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله عرض کرد: »مروى است که: 

پروردگارا! حساب امّتم را به من واگذار. ندا رسید: براى چه؟ عرض 

خواهم امّتم رسوا شوند. ندا رسید: ما امّت تو را از تو بیشتر  کرد: نمى

داريم؛ حتّى بعضى از بديهايشان را از تو نیز پنهان  مى دوست

نسبت ربّ و مربوب و عالقه خدا به بندگانش از تمام «. داريم مى

ها بیشتر است. آن مهر الهى است که در قیامت، شفیعان را بر  عالقه
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تر از آنیم که بتوانیم کارى کنیم تا  گزيند، نه من و شما. ما پست مى

سالم ما را شفاعت کند بلكه خدايى که ما را از امام حسین علیه ال

اش افتاده است،  بیند بنده دارد، وقتى مى خودمان بیشتر دوست مى

فرمايد تا شفیع  دهد و اذن مى او را مشمول لطف و رحمت قرار مى

دست به شفاعت بزند. آن شفاعتى که غلط است، شفاعتى است که از 

  پايین ايجاد شود، پارتى بازى

 163: عدل، ص

شود. مغفرت خدا و  و خالف قانون کند. بلكه از باال نازل مى

نمايد و شفیع دنبال شخص گناهكار  رحمتش، شفیع را ايجاد مى

 آيد. مى

گفتگوى بسیار جالب بین پیامبر اکرم و فاطمه زهرا درباره امام 

  حسین علیهم السالم

 در خصائص، شیخ شوشترى، در باب ثواب زيارت قبر حسین علیه

وقتى پیغمبر خبر از »کند که:  السالم روايتى از رسول خدا نقل مى

دهد، زهرا علیها  کشته شدن حسین علیه السالم را به فاطمه مى

شود، آيا شما هستید؟  کند: وقتى حسین کشته مى السالم عرض مى

فرمايد: نه.  پرسد: آيا پدرش على هست؟ مى فرمايد: نه. مى مى
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فرمايد: نه. زهرا  هستم چطور؟ مى کند: من که مادرش عرض مى

کند: پس فرزندم غريب است، آيا کى برايش  علیها السالم عرض مى

کند؟ حضرت فرمود: در آخر الزّمان جماعتى از امّت  عزادارى مى

آيند که مردها عوض من و على و زنها عوض تو، عزاى حسین  من مى

رابر اين کارشان کنند. زهرا علیها السالم پرسید: شما در ب را برپا مى

کند که شاهد من جمله آخرش  کنید؟ پیغمبر جمالتى ذکر مى چه مى

؛ در محشر از آنان  اتصفّح عنهم  فرمايد: در قیامت هست که مى

کنم؛ هرکس زاير و متوسّل به حسین بوده است، پیدايش  جستجو مى

 «.کنم کنم و او را شفاعت مى مى

 164عدل، ص: 

ول است آن است که پیغمبر به سراغش شفاعتى که صحیح و مورد قب

که از  فرستد، نه اين آيد؛ رحمت واسعه حق، پیغمبرش را مى مى

 طرف بنده تسبیب شود.

  اصل شفاعت از خداوند است

اصل شفاعت از خداست. از رحمت  124...«.لِلَّهِ الشَّفعَةُ جَمِیعًا »... 

ان پروردگار عالم است. مغفرت الهى توسّط پیغمبرش به گنهكار

                                                 
 .44زمر:  -(1)  124
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اين حرف »برخى گويند:   اى ديگر از سوى وهّابیّت شبهه رسد. مى

شود که مردم در گناه کردن جرأت پیدا کنند و بگويند: به  سبب مى

جواب آن   پاسخ «.شود! رويم و همه گناهانمان آمرزيده مى کربال مى

آورد لكن  طور کلّى فرموده بود، اين جرأت را مى است که اگر به

و رجاست. يك نفر نیست پیدا شود و قسم بخورد که  شفاعت بین خوف

رسد بلكه به قدرى احتمال و شرط در کار است که  شفاعت به او مى

تواند به رسیدن به شفاعت قطع پیدا کند. پس بايد  کس نمى هیچ

طور کلّى تا سبب جرأت گردد.  گفت: اجمالًا شفاعت هست امّا نه به

رود! پس به  رفته! يا مى کیست جرأت کند گناه بكند چون کربال

بعضى از   وجوب تدارك و جبران برخى از گناهان رسد. شفاعت مى

گناهان هستند که بايد آنها تدارك شوند؛ مثلًا قضاى نماز و روزه 

فوت شده، الزم است. از ضروريّات فقه شیعه است که مستحب، واجب 

  را عالج

______________________________ 
 .44زمر:  -(1)

 165دل، ص: ع
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کند. شخصى هزار مستحب بجا بیاورد ولى يك واجب را ترك  نمى

نمايد، از سر شب تا اذان صبح مناجات و گريه کند، آن وقت نماز 

 نخواند و بخوابد تا آفتاب بزند.

اگر از سر شب تا صبح خوابیده بود، ولى نماز صبحش را ترك نكرده 

 بود، بهتر بود.

دهد.  یز از روى هوا و هوس انجام مىچه بسا همین مستحبّات را ن

خالصه، شفاعت پیغمبر و امام نه پارتى بازى است که از طرف 

گنهكار، پیغمبر و امام را پیدا کند تا او را نجات بدهند بلكه رحمت 

فرستد تا نظر  شود و پیغمبر را به شفاعت مى خداى تعالى شامل مى

 لطفى به بنده گنهكارش بكند.

ه نظر آنان که خاك را ب

  کیمیا کنند

آيا شود که گوشه چشمى به 

 ما کنند

 

 شفاعت محمّد صلى اهلل علیه و آله، يا مغفرت خداوند
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به اذن خدا، محمّد صلى اهلل علیه و آله گوشه چشمى به ما کند و با 

که  يك نظر عنايت او، تمام تاريكیها و حجابها برطرف گردد نه اين

 ا بیايد.کارى از غیر خدا بدون اذن خد

که به دست محمّد   شفاعت پیغمبر، همان رحمت خدا و مغفرت اوست

گیرد. بلند کردن گنهكار و از عقبات  صلى اهلل علیه و آله انجام مى

رد کردن به دست حسین علیه السالم به اذن خدا، اين عقیده ما در 

نسبت به جرأت   کلّى گويى منشأ جرأت بر گناه باب شفاعت است.

گفتیم هر کس بر حسین گريه  طور کلّى مى ناه، اگر ما بهبرخى در گ

شود، هر چند حقّ  کند، با هر وضعى که داشته باشد، آمرزيده مى

النّاس به گردنش باشد، نه نماز بخواند، نه روزه بگیرد، به پدر و 

مادر اذيّت کند، حقّه بزند، گرانفروشى و احتكار کند، آن وقت با 

عاً اين کلّى گويى، باعث جرأت بر گناه شفاعت، به بهشت برود، طب

 شود. مى

 166عدل، ص: 

 پرهیز از گناهان مستمر

گويد: اگر اين دعا را  دعاهائى که در بعضى از کتابهاست، مى

شود، معنى روايت را  ات آمرزيده مى صد ساله بخوانى، گناه يك
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ساعتش در  24بفهم، بیشتر گناهان کذايى، غفالت است. گاهى انسان 

است؛ مثلًا گناه ترك توبه، گناه مستمرّ است که چند گناه حساب  گناه

شود. مثالى ديگر براى گناه مستمر بزنم: پوشیدن انگشتر طال  مى

براى مرد حرام است، وقتى مردى انگشتر طال به دست کرد، لحظه 

به لحظه در گناه است و بر او واجب است که انگشتر طال را در آورد 

شیدنش در گناه است، گناهانى که به عدد ريگهاى والّا به عدد نفس ک

بیابان دارد، نه گناهان کبیره است که به غیر توبه و اصالح، عالجى 

ندارد، شفاعت هم به اذن خدا در جاى خودش اسباب امیدوارى 

گیرد، در حالى که طرف  است. گاهى هم لباس عاريه از طرف مى

ر رودربايستى گیر راضى نیست و به اصطالح اخذ به حیا شده و د

گويند: اين لباس را در آور و هر  افتاده است، هر لحظه به او مى

لحظه در گناه مستمرّ است. گناه غصب لباس هر چند طرف به زبان 

دانى که در دل راضى نیست، تا طرف  گفته مانعى ندارد، ولى مى

راضى نشود که گريه هايت در دعاها فايده ندارد، مگر گريه بر امام 

ین علیه السالم توفیقت دهد و او را راضى نمايى. هر چند امید حس

است اگر کار به قیامت بكشد، شفعا، طرفش را نیز راضى نمايند، ولى 

شود؛ چون قطعى،  روى هم رفته، شفاعت سبب جرأت در گناه نمى

اگر کسى  ام اين است که کلّى و بدون شرط نیست. مثالى که قبلًازده
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رسانند وسم را  طبیب مى مّى او را زده، او را بهسم خورد، يا جانور س

قلب نرسیده باشد، عالج  آورند، تاوقتى سم به مى ازشكمش بیرون

ممكن است، امّا اگر سم به قلب رسید، ديگر کارى از طبیب بر 

 آيد. نمى

 167عدل، ص: 

خورد،  اگر کسى مرتكب گناه شد، به عین مثل کسى است که سم مى

م است، البتّه به اعتبارى که گفتم: مغفرت خدا دکترش پیغمبر و اما

دست پیغمبر و امام است، به اين ترتیب که به اذن خدا، حسین علیه  به

کند  السالم نظر لطفى بفرمايد. در مثال سم آيا کسى جرأت مى

دست در دهان اژدها کند يا با نیش عقرب تماس بگیرد به امید 

مید که مرا به بیمارستان بیمارستان و طبیب؟ نیشى بزند به اين ا

کند؟ نه، چون از کجا که من به  رسانند، آيا عاقل اين کار را مى مى

دکتر برسم، چه بسا سم به قدرى قوى و سريع باشد که تا به دکتر 

برسد، خالص شده است، حاال چون پسرت طبیب است، دست پیش 

کنى  گذارى؟! اى گنهكار! چطور جرأت بر گناه مى نیش عقرب مى

اى، چه دانى،  اى، يا روضه خوانده که کربال رفته ط به اعتبار اينفق

 فقط خدا داند که در برزخ چقدر بمانى.
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سخنى از موال امیرالمؤمنین و امام صادق علیهما السالم درباره 

  شفاعت

در بحاراألنوار روايت از امیر المؤمنین علیه السالم است که حضرت 

کشد تا به ما  ار سال طول مىبعضى هستند سیصد هز»فرمايد:  مى

روايت معتبر ديگر از امام صادق علیه السالم «. برسند و نجات يابند

نمايد،  است که: وقتى راوى راجع به شفاعت و نجات شیعه صحبت مى

فرمايد: به خدا  گناه ما زياد است، حضرت مى»کند:  عرض مى

و گرنه در  ترسم که چه بر سرتان بیايد سوگند! من بر شما از برزخ مى

رسید. بعد  قیامت )پس از طىّ برزخ( همه شما به شفاعت ما مى

فرمايد: از هنگام مرگ تا روز  پرسد: برزخ چیست؟ حضرت مى مى

 125«.قیامت

______________________________ 
 .218/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 168عدل، ص: 

                                                 
 .218/ 6حباراْلنوار:  -(1)  125
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ن شود، همیشه مؤم پس به هیچ وجه شفاعت سبب جرأت بر گناه نمى

ترسد که دير  بین خوف و رجاست؛ هم امید به شفاعت دارد و هم مى

 به آن برسد.

 لزوم کسب قابلیّت براى دريافت رحمت خداوند

چطور؟ چرا آن کس که کربال رفته، به شفاعت « تبعیض»وامّا مسأله 

برسد و آن کس که گناهش از او کمتر است، ولى کربال نرفته در 

که: رحمت خدا توسّط پیغمبر و امام، غیر جهنّم بماند؟ پاسخ آن است 

محدود است، اختصاص به کرباليى و مشهدى ندارد، تنها قابلیّت 

بیت و  خواهد. هرکس قابل رحمت و مغفرت است، توسّط اهل مى

میزان، قابلیّت پذيرش رحمت است.  رسد، ساير شفعا به او رحمت مى

سى قابل ترحّم شود ک پرسى مگر مى مى کسانى که قابل ترحّم نیستند

شفاعت شافعین ايشان را »فرمايد:  نباشد؟ آرى، در آيه شريفه که مى

کسانى که »فرمايد:  ، علّتش را در آيات قبلش مى«126بخشد سود نمى

دهند ... قابلیّت رحمت  گزارند و به نماز اهمّیّت نمى نماز نمى

هر قلدر بى باکى که ايمان ندارد و حبّ خدا در دلش  127«.ندارند

 ت، چه جاى شفاعتى براى اوست.نیس

                                                 
126  (1)\i « ْأَتَانَا ا ْلَيِقنُي* َفَما تَنَفُعُهْم َشفَعُة الشِفِعنيَ   ْوِم الّديِن* َحََّّ َلَْ َنُك ِمَن ا ْلُمَصّلنَي* وَلَْ َنُك ُنْطِعُم ا ْلِمْسِكنَي* وَُكنَّا ََنُوُض َمَع ا ْْلَآِئِضنَي* وَُكنَّا ُنَكّذُب بِيَ  قَاُلوا»\E  :48 -43مّدثّر. 
127  (2)\i « أَتَانَا ا ْلَيِقنُي* َفَما تَنَفُعُهْم َشفَعُة الشِفِعنيَ   يِن* َحََّّ ِمَن ا ْلُمَصّلنَي* وَلَْ َنُك ُنْطِعُم ا ْلِمْسِكنَي* وَُكنَّا ََنُوُض َمَع ا ْْلَآِئِضنَي* وَُكنَّا ُنَكّذُب بَِيْوِم الدّ قَاُلواْ َلَْ َنُك»\E  :48 -43مّدثّر. 
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______________________________ 
قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ا لْمُصَلّینَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ا لْمِسْكِینَ* وَکُنَّا » (1)

أَتَانَا ا   نَخُوضُ مَعَ ا لْخَآئِضِینَ* وَکُنَّا نُكَذّبُ بِیَوْمِ الدّينِ* حَتَّى

 .48 -43مدّثّر:  «هُمْ شَفعَةُ الشفِعِینَلْیَقِینُ* فَمَا تَنفَعُ

قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ا لْمُصَلّینَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ا لْمِسْكِینَ* وَکُنَّا » (2)

أَتَانَا ا   نَخُوضُ مَعَ ا لْخَآئِضِینَ* وَکُنَّا نُكَذّبُ بِیَوْمِ الدّينِ* حَتَّى

 .48 -43مدّثّر:  «عِینَلْیَقِینُ* فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفعَةُ الشفِ

 169عدل، ص: 

کنند: کى از آن عالم آمده تا خبر  يا برخى قیامت را مسخره مى

آورده باشد؟! چنین کسى که کور مطلق و میّت حقیقى است، چگونه 

شفاعت به او برسد؟! تا شخص، تسلیمى در برابر حق نداشته باشد، 

یست، امام هر چند اشكى هم ريخته باشد، شفاعت مربوط به او ن

حسین علیه السالم با او چه کند؟ گفتم تا مغفرت و اذن خدا نباشد، 

کند. کسى که با خداى خودش، سروکارى  حسین هم کارى نمى

کند، چگونه رحمت خدا توسّط حسین به او  ندارد، قلدرى مى

 رسد؟ مى

 رفتن به بهشت يا جهنّم با پاى خود
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گذارند، تا دل  تا جايى سوخته نباشد که مرهم روى آن نمى

گیرد. چگونه مشمول  جا را فرا نمى اى نباشد که رحمت آن شكسته

رحم خدا گردد در حالى که طلب ندارد. جبر که نیست و به زور که 

اندازند، تا خودش در راه بهشت با اختیار خود  کسى را به بهشت نمى

طور است، هر  که دوزخ هم همین رسد؛ چنان نرود که به بهشت نمى

 رود. شود، به پاى خودش مى نّمى مىکس جه

 170عدل، ص: 

 

  عمل، معیار سعادت يا شقاوت

 

در بحاراألنوار است که چند روز قبل از وفات پیغمبر اکرم صلى اهلل 

علیه و آله، آن حضرت به منبر رفت و اين جمالت نورانى را بیان 

عنه ء يعطیه به خیراً او يصرف  لیس بین اللَّه وبین أحد شى» فرمود:

شرّاً إلّاالعمل، ال يتمنّى متمنّ وال يدّعى مدّع والّذي بعثني بالحقّ نبیّا 

خالصه فرمايشات  128«.ال ينجى إلّاعمل مع الرّحمة ولو عصیت لهويت

اى »خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله اين است که فرمود: 
                                                 

 .467/ 22حباراْلنوار:  -(1)  128
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مردم! نیست بین خداى تعالى و بین احدى، فردى از افراد بشر 

اگر «. چیزى که او را به خیر برساند، يا از شرّ باز دارد، جز عمل

رود، يا عالم  خیال کنى به نسب مثلًا چون سیّد است، پس بهشت مى

رود،  است حاال که عالم است و درس خواند پس ديگر به جهنّم نمى

چنین نیست، يا هر مطلب ديگر، هیچ چیز نیست که آدمى را به 

هرکس به جايى رسید، به برکت عملش بود  سعادت برساند جز عمل.

 و هر کس محروم شد، به واسطه عملش بود.

هرکس به بهشت رفت، به واسطه عمل، بهشتى شد و هر کس جهنّمى 

 واسطه عملش بود. شد، آن هم به

______________________________ 
 .467/ 22بحاراألنوار:  -(1)

 171عدل، ص: 

من کسى ادّعا نكند و آرزوها و پس از »سپس حضرت تأکید کرد: 

جا ننمايد، قسم به خدايى که مرا به پیغمبرى فرستاده  هوسهاى بى

دهد کسى را جز عمل و رحمت خدا )يعنى  است! نجات نمى

شفاعت بى عمل که معنى ندارد. انسان بايد عمل داشته «. شفاعت(

باشد تا با رحمت خدا به منزل برسد وگرنه بدون کشت، برداشت 
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من هم که  «.ولو عصیت لهويت» فرمايد: ندارد. بعد مى معنى

گويند چون  شوم، فرداى قیامت نمى پیغمبرم اگر گناه کنم هالك مى

پیغمبر بوده معاف است بلكه در اين جهت همه يك نواخت هستند، از 

خواهند، بدون عمل، عالمى، يا سیّدى خیال نكند باگناه  همه عمل مى

 روند. به بهشت مى

 د ادّعا با مدّعافرق دار

کنند ما مدّاح هستیم،  بسیارى هستند که از روى نافهمى ادّعا مى

کنى نوکر امام  نوکر امام حسین علیه السالم هستیم. خودت ادّعا مى

حسین علیه السالم هستى، تو نوکر پول هستى. جايى که پول کمتر به 

م اى ه کنى. خیال کردى نوحه روى، يا اعتراض مى تو بدهند، نمى

خواندى، کارت درست شد و داراى مقامى هستى که هر غلطى هم 

طور نیست. پیامبر صلى اهلل علیه و آله  بكنى، عیبى نداشته باشد. اين

اينها را که «. شوم حتّى من هم اگر گناه کنم، هالك مى»فرمايد:  مى

کنند وبه  کنم براى پاسخ به کسانى است که به ما تعرّض مى عرض مى

اجراى تز اسالم علیه اسالم توسّط  زنند. تّهاماتى مىمذهب شیعه ا

تر بگويم: پنجاه سال از زمان رضاخان  صريح  خاندان منحوس پهلوى

  و پسرش، مذهب اسالم را براى
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 172عدل، ص: 

منافع خودشان در تظاهر به چاپ قرآن و بعضى شعاير خالصه 

و با رفت  کرد، به مشهد مى کردند. هر وقت کشتارى يا فسادى مى

کرد و کثافتكاريهايش را  بعضى از وعّاظ سالطین مالقات مى

پوشانید که شاه شیعه به زيارت آمده است. در همین شاهچراغ  مى

کرد، آن وقت در مدرسه فیضیّه  آمد و تظاهر به زيارت مى شیراز مى

کرد. براى پايمال کردن آن جنايات، تظاهر به  ها را کشتار مى طلبه

يعنى اسالم و قرآن، واجبات و محرّمات يك طرف کرد؛  اين کار مى

و در برابرش زيارت هم يك طرف. درهمین ماه مبارك رمضان خبر 

اى از عمامه سرها هم رفتند و در  خواهد بیايد، عدّه دادند ملكه مى

اين گناه شرکت کردند، آن وقت روز ماه مبارك رمضان چه هتكى 

نسى را در مألعام به از اسالم کرد، جشن فرهنگ و هنر! اعمال ج

عنوان تآتر نمايش دادند! اينها مذهب را مسخره و شیعه را بدنام 

شد و به عنوان  کردند. روز عاشورا در حضورش مجلس عزا برپا مى

کرد، از آن طرف هم علماى اسالم و  عزادارى شاه اسالم، شرکت مى

 کرد. سادات را در زندان شكنجه مى

 فريبكارى هارون الرشید
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طور بود. قبر رسول خدا را زيارت کرد و  الرّشید هم همین هارون

جا موسى بن جعفر علیه السالم را به زندان انداخت. اين  همان

عنوان زيارت. اخیراً هم با تعمیر  پوشاند، به جنايت را چطور مى

ها و مشغول کردن مردم به اين چیزها، آيا دين يعنى نذر  امامزاده

هاى مهمّ الهى است.  لى که جهاد از فريضهامامزاده و زيارتش، در حا

 روى. تو فقط روضه بخوان برايت بس است، به بهشت مى

 173عدل، ص: 

  هاى مزوّرانه آمريكا و انگلیس براى حذف اسالم نقشه

اش  زدند که آمريكا به دست شاه و دار دسته هر چند علما داد مى

کردند. سفره  ىچیند. دين را در اين ظواهر خالصه م اسالم را بر مى

شود. سفره حضرت عبّاس که با ترك نماز  حضرت عبّاس متداول مى

سازد. نمازت را درست کن. نقشه را خوب چیدند تا عقايد  نمى

 مسلمین را تضعیف کنند و راه اسالم را منحرف نمايند.

مسلمین را از خط اسالم حقیقى برگردانند و آنها را سرگرم سازند. 

ن کردن خالصه کنند، در حالى که حسین دين را در حسین، حسی

براى دين و براى امر به معروف و نهى از منكر کشته شد. امام حسین 

کسى که سلطان جائرى را ببیند که محرّمات »علیه السالم فرمود: 
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خدا را حالل کرده و در برابرش ساکت باشد، با او محشور 

لمین که ملّت ربّ العا لیكن شكر خداى را، الحمد للَّه 129«.شود مى

ايران از همه بهتر شیاطین را شناخت، ولى آمريكاى کذايى با آن 

هوش و  اش و انگلیس، شما را نشناختند. هاى جاسوسى استفاده

اين ملّت ايران را رسول خدا صلى اهلل   العاده ايرانیان استعداد فوق

  اى که علیه و آله شناخت که در چهارده قرن پیش از اين، در جلسه

لو کان العلم فى » بود، فرمود:  سلمان محمّدى  نه بلكه  ان فارسىسلم

اگر علم در ثريّا )دورترين نقاط( » 130«.الثريّا لناله رجال من الفارس

خداوند هوشى به اين ملّت «. رسند باشد، مردانى از فارس به آن مى

داده است که بیش از ساير ملّتهاست. در ملّت ايران استعداد شناختن 

 العاده است. و واقعیّات و ماوراء الطّبیعه، فوق حقايق

______________________________ 
 .185مقتل مقرّم:  -(1)

 )با اندکى اختالف(. 469/ 2مسند احمد:  -(2)

 174عدل، ص: 

                                                 
 .185تل مقّرم: مق -(1)  129
 ) با اندكى اختَلف(.469/ 2مسند امحد:  -(2)  130
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که آن هم  131«لو کان االيمان فى الثريّا» در روايت ديگر دارد:

 همین است.

داد و هوش سرشارى دارد يكى است. عجم، استع« ايمان»و « علم»

که اگر تاريخ را بنگريد، تمام کشورهاى اسالمى با اين طول و 

عرضش خدمتشان يك طرف، خدمت ايرانیان هم يك طرف. بیشتر 

علماى بزرگ اهل تسنّن نیز ايرانى هستند. خالصه، هر چند دشمن 

بخواهد آنها را از راه پیشرفت، منصرف سازد، باز به هوشیارى ذاتى 

 گردند. شان بر مى ىو فطر

اعتقادات محكم و قابل تحسین ايرانیان نسبت به اهل بیت علیهم 

  السالم

يك نكته فكاهى براى تنوّع حال عرض کنم. چند سال قبل، 

بیمارستان مسیحى که در شیراز راه انداختند، در قالط شیراز هم 

ل يك کلیسا راه انداختند و يكى دو نفر را تطمیع کرده با پرداخت پو

و جنس، مسیحى کردند و کلیسا را به او سپردند. وقتى که آن 

مسلمان، کاملًا مسیحى و مورد اعتماد آنان واقع شده بود، پس از 

جا را بازرسى کند و  رود تا آن چندى، کشیشى از شیراز به قالط مى

                                                 
 .305/ 48حباراْلنوار:  -(1)  131
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حاال آيا راستى تو يك نفر مسیحى »گويد:  به همان مسؤول کلیسا مى

به حضرت عبّاس قسم که من »بیچاره هم گفت:  آن«. واقعى هستى؟!

اش گرفت که براى سوگند به  کشیش خنده«. مسیحى واقعى هستم

کند. آرى، به آنچه در  مسیحیّت هم، حضرت عبّاس را رها نمى

بیت، با شیر  خورد. ايرانى با حبّ اهل فطرتش هست، قسم مى

دبختى او در رود، حاال تطمیعش کردند و ب اندرون شد و با جان، به

گويد به حضرت عبّاس که من مسیحى هستم. اگر  را گرفته، باز مى

 مسیحى هستى چكارت با حضرت عبّاس علیه السالم است.

______________________________ 
 .305/ 48بحاراألنوار:  -(1)

 175عدل، ص: 

  تالش آمريكا و اجانب در ايجاد شكاف بین روحانیّت و مردم

شان در داخل همچون اين گروهكها تمام  يادىتوطئه آمريكا و ا

دانستند که  سعیشان اين بود که انقالب دينى را شكست دهند. مى

 دين قائم به روحانیّت است.

خواهد.  کند، شارح و مفسّر مى قرآن که به تنهايى دين درست نمى

را به مردم برساند و آنها را  باألخره کسى بايد باشد که علم قرآن
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متديّن کند. مذهب هم قائم به روحانیّت است. فهمیدند تنها عالج 

برگشت آمريكا به ايران، شكستن روحانیّت است. تا روحانیّت از ملّت 

جدا شوند و قدرت دين از بین برود، در اين صورت، ديگر هیچ چیز 

بر. وحشت يك مقام اللَّه اک  گیرد غیر از قدرت جلو آمريكا را نمى

اوايل پیروزى انقالب در تهران، پیش   مردم« اللَّه اکبر»آمريكايى از 

از تسخیر النه جاسوسى، يكى از آشنايان از يك نفر رفیق مهندسش 

يك آمريكايى به اعتبار آشنايى قبلى با او، وقتى »کرد که:  نقل مى

مه کردم. يعنى چه؟ برايش ترج اللَّه اکبر مرا مالقات کرد پرسید:

چیست؟ پرسیدم: مگر چه شده؟ گفت: اين  اللَّه اکبر گفت: نه، خود

هدف  «.اندازد آورد و در دل ما وحشت مى درد مى صدا سَرِ ما را به

اين چه نیروى معنوى است، ندانم.   آمريكا تضعیف روحانیّت است

خودشان فهمیدند نیروى دين است که قائم به روحانیّت است، حاال 

  شود از بین برد؟ به اين طور مىدين را چ

 176عدل، ص: 

نحو که حامالن قرآن را از بین ببرند، علماى مبارز و مؤثر را از 

در کنند و از بین بردن آنها هم يا با ترور است که کافى  میدان به

گیرد، پس بايد ترور شخصیّت  نیست؛ چون ديگرى جاى او را مى
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مستقیماً هدف قرار دهند، او کرد. ديدند اگر بخواهند خود امام را 

چسبد لذا آمدند  اى به او نمى گونه وصله مثل آب کر است، هیچ

را بدنام کردند. اين منافقین   آية اللَّه شهید مظلوم بهشتى  مرحوم

انداختند تا برخى به اين  دستور آمريكا در افواه شايعات مى به

 بزرگوار جسارت کنند.

نیّت بود، نه شخص بهشتى. هدف هم انقالب بود، تضعیف روحا

هاى  خواستند ديگر مردم به حرف روحانیّت گوش ندهند. امام مى

زدند، اينها  جمعه را بكوبند و به امام جمعه هر شهرى، اتّهاماتى مى

 کردند. شان اجرا مى نقشه آمريكا بود که به وسیله ايادى

  لزوم هوشیارى مردم از توطئه دشمنان

وَلَا تَقْفُ مَالَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » بفهمند که:مردم بايد از همان اوّل 

خواهد  چیزى را که علم ندارى دنبال نكن. آمريكا مى 132؛...«

 روحانیّت را بكوبد، پس شما به دشمن اسالم کمك نكنید.

آمريكا تنها دشمن بهشتى و رفسنجانى يا امام جمعه نیست، دشمن 

هد اسالم طرفدار خوا اسالم هم هست، دشمن نماز جمعه است. مى

خواهد ملّت با روحانیّت نباشند تا بدون مزاحم و بال  نداشته باشد. مى

                                                 
 .36اسراء:  -(1)  132
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مانع کارش را بكند. آنان نقشه کشیدند تا جايى که بعضیها را آمريكا 

به کمك خودش گرفت تا رو در روى روحانیّت ايستادند، برخى هم 

از روى نادانى، به آمريكا کمك کردند و رو به روى بهشتى 

 خواست. ايستادند، همان چیزى که آمريكا مى

______________________________ 
 .36اسراء:  -(1)

 177عدل، ص: 

  جسارت بنى صدر به قوّه قضائیّه و مجلس

رئیس جمهور بدبخت را هم ربودند و رو به روى روحانیّت واداشتند. 

و صدر چقدر به قوّه قضائیّه جسارت کرد، به مجلس اهانت کرد  بنى

اش به يازده میلیون رأى  امام چقدر او را نصیحت کردند، امّا او تكیه

بود در حالى که ملّت به راهنمايى روحانیّت به او رأى دادند. همان 

اگر خالف تو ظاهر شود، ما به اين ملّت »وقت به او نوشتند که: 

گويیم که حكومت تو طاغوتى است و ديگر کسى از تو پشتیبانى  مى

صدر از ايمان واعتقاد مردم نسبت به علما  غفلت بنى «.دنخواهد کر

فهمید که ملّت ايران از بچّه تا  بنى صدر غربزده نمى  امّت وامام

بزرگش مذهبى است مملكت على علیه السالم، مملكت امام زمان 
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)عج( و مملكت نايب امام زمان است و مردم خودشان را فداى 

ى صدر اينها را نفهمید و به کنند و بن مرجع تقلید و امامشان مى

خیالش در ايران هم مثل فرانسه و آمريكا حزب بازى است و انقالب 

شان خیلى  جا را با انقالبات جاهاى ديگر عوضى گرفت. ولى نقشه اين

ماهرانه بود. توطئه عظیمى بود که اين مردك، ژاندارم منطقه شود، 

بدتر از آن واليت فقیه کنار رود و انقالب را به رژيم قبل و 

 برگردانند.

تبديل شود و خون شصت « رئیس جمهور»به « شاهنشاه»تنها کلمه 

هزار شهید پايمال شود. آنچه اين چند سال، ملّت زحمت کشیده، 

هدر رود تا به جايى که پس از عزل رئیس جمهور، برخى ترسوها 

تدبیر هوشمندانه خواجه  افتد. خیال کردند حمّام خون به راه مى

، خلیفه «هالکوخان»گويند: وقتى   ر اعدام مستعصم عبّاسىنصیر د

 را گرفت و دستور« مستعصم عبّاسى»بغداد 

 178عدل، ص: 

شود خلیفه را کشت و  گفتند: مگر مى 133قتلش را داد، بعضى از رنود

افتد، خودت و همه ما  ترکد و مى او را ترساندند که طاق آسمان مى

                                                 
 رندها. -(1)  133
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خواجه »ا کشت؟ هالکو خدمت شود خلیفه ر شويم، مگر مى هالك مى

او را در نمد بمال و يكى هم منتظر »فرستاد. خواجه فرمود: « نصیر

«. باشد طاق آسمان تا خواست ترك بخورد، فوراً دست از او بردارند

شد حرف زد. خلیفه را  آخر با اين مردك )هالکو( بهتر از اين نمى

شد و آسمان  قدر مالیدند تا کشته مرده مال کردند، خرده خرده اين

 هم ترك نخورد.

 عزل بنى صدر

بنى صدر را هم در مجلس شورا، الى نمد گذاشتند. به خودش هم 

گفتند از خودت دفاع کن، از فرماندهى عزل شد و باألخره رأى عدم 

کفايتش نیز صادر شد، ولى حمّام خون به راه نیفتاد و طاق آسمان 

شود،  باورشان نمىهم نترکید. امّا مگر دست برداشتند، هنوز هم 

 35صدر را کنار گذاشت، در حالى که  خیال کردند مجلس بنى

رشد  میلیون جمعیّت اسالم و نايب امام زمان او را کنار گذاشتند.

دوّم مرداد و   فكرى، سیاسى و اجتماعى مردم ايران ستودنى است

شود دوّم مرداد کسى رأى  تعیین رئیس جمهور مطرح شد. مگر مى

در خطر است! سرتاسر ايران، هرج و مرج و آماده بدهد، جانش 
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انفجار است. تهديد کردند تا کسى جرأت نكند رأى بدهد. اينها در 

 اثر نشناختن اين ملّت بود.

______________________________ 
 رندها. -(1)

 179عدل، ص: 

جمعه دوّم مرداد در ماه رمضان از همان اوّل وقت جمعیّت در صفوف 

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى » کنند: ت امر امام خمینى مىفشرده اطاع

مكرها  134«.الْبطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

 135،«أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ»...  کنند لكن خداى تعالى: مى

د. خداوند به اين ملّت کن دست اين ملّت هشیار تو را تأيید مى به

شريف اجر دهد که اين قسم هشیارند، رشد اجتماعى و رشد عقلى 

 کنند. هاى دشمن را فهمیده و خنثى مى پیدا کرده و توطئه

  سخنى مزخرف از جبهه ملّى

اسالم قابل پیاده شدن نیست بلكه تنها »گويد:  مى« جبهه ملّى»همین 

احكام سیاسى، بايد تابع  اش بايد اکتفا کرد و در به احكام عبادى

                                                 
 .18انبياء:  -(1)  134
 .62انفال:  -(2)  135
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شكر خدا را که ملّت، پشتیبانى خودش را از اسالم براى «. غرب بود!

نه شرقى، نه غربى، جمهورى » چندمین مرتبه اعالم کرد که:

 هاى آمريكا، انگلیس و ... دوّم مرداد، روز مرگ توطئه«. اسالمى

ى روز دوّم مرداد روز مرگ توطئه آمريكا و انگلیس و صدّام و بن

اى که همه با هم چیدند براى شكست اسالم و  صدر بود؛ آن توطئه

روحانیّت و آوردن حكومتى در خطّ آمريكا. ولى يادتان نرود که 

 گويند: سگ هفت جان، امّا آمريكا هفتاد جان دارد. مى

تا کنون مرتبه دهمین را گذرانیده، ولى مادامى که شما در صحنه 

خواهند شما را گول  كا باشید. آنها مىهستید، مرتّباً منتظر مرگ آمري

 بزنند و فريب بدهند،

______________________________ 
 .18انبیاء:  -(1)

 .62انفال:  -(2)

 180عدل، ص: 

خوريد، رسوايشان کنید. جمعه قدس در پیش  ولى شما که فريب نمى

است. تقرّب به خدا در حال روزه پیدا کنید. هر قدمى که بر 

 اى است. ايتان حسنهداريد بر مى
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هر حرکتى که آمريكا را به غیظ بیاورد، برايتان حسنه است. در 

هر تظاهرى که دشمن »فرمايد:  سوره توبه اين مضمون را بیان مى

 136«.اسالم را به خشم آورد، برايتان حسنه دارد

  تولّا و تبرّا، الزمه ايمان

خواهد. تا  رّا هم مىعالوه بر تولّا، تب« ايمان»است. « تبرّا»اينها معنى 

دشمن آمريكا نباشى، دوست اسالم نیستى. اين صهیونیزم، دشمن 

 پیغمبر اسالم است.

طور مسلمین مصر را ذلیل و بدنام کرد و فلسطین  سادات ملعون، اين

را غريب گذارد و اين خیانتها را کرد، آن وقت اسم خودش را 

آمريكايى و گذارد. پنجاه سال فرهنگ غربى و اسالم  مسلمان مى

دين شاهنشاهى بر اين مملكت مسلّط بود، ولى هوش خدا داد 

ايرانى، باألخره کار خودش را کرد و روشنگرى امام را پذيرفت و 

عدم آگاهى  سیاست شرق و غرب نتوانست مسیر انقالب را عوض کند.

نخستین مسلمانى است « عثمان بن مظعون»  مردم از عاقبت خويش

دفن شده و برادر رضاعى پیغمبر صلى اهلل علیه که در قبرستان بقیع 

و آله است. هنگامى که مرد، پیش از دفنش رسول خدا لبهايش را 

                                                 
136  (1)-\i ... « َََلُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ ُطوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوََليَ َناُلوَن ِمْن َعُدّو ن َّْيًَل ِإَلَّ ُكِتَب ََلُم ِبِه َعَمل  صِلح  ِإنَّ اللََّه ََلُيِصيُبُهْم َظَمأ  َوََل َنَصب  َوََلََمَْمَصة  ِِف َسِبيِل اللَِّه َوََل ي»\E  :120توبه. 
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بوسید و خودش در تجهیزش شرکت داشت. زنى از آشنايانش گفت: 

  ؛ بهشت بر تو گوارا باد! خوش بههنیئاً لك الجنّة»

______________________________ 
مْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَامَخْمَصَةٌ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا يَطُونَ لَايُصِیبُهُ»...  -(1)

مَوْطِئًا يَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صلِحٌ 

 .120توبه:  «إِنَّ اللَّهَ لَايُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ

 181عدل، ص: 

تا اين سخن را گفت، رسول خدا «. که حاال در بهشت هستى سعادتت

زن «. ؛ اين زن تهنیت گوينده که بود؟من هذه المتهنّئة»فرمود: 

تو از کجا دانستى که اهل »فرمود: «. اللَّه من بودم يا رسول»گفت: 

ام،  اللَّه! من عمل او را ديده يا رسول»گفت: «. بهشت است؟

ام و هم اکنون خود شما لبهايش را  مجاهداتش را در اسالم ديده

اللَّه الیكم وال أدرى ما يفعل  انّى رسول» حضرت فرمود:«. بوسیديد

آيد، نه بر  دانم چه بر سرم مى من که پیغمبرم، نمى» 137«.بى وال بكم

بافد. شخصى  هرکس پیش خود خیاالتى مى«. خودم و نه بر شما

هشتى بودنش هست؟ داد، حاال اين دلیل بر ب همیشه به فقرا چیز مى

قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا » آيه قرآن برايتان بخوانم:
                                                 

 .17/ 3جممع الّزوائد:  -(1)  137
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به مسلمانان بگو: من پیغمبر نو ظهورى » 138...«.يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ 

دانم که با من و  اند و من نمى نیستم، پیش از من نیز پیغمبرانى بوده

کسى نگويد: مگر نه خدا وعده آمرزش به «. شود شما چه معامله مى

اش  جا که راضى ، مگرنه خداوند وعده شفاعت تا آن139 او داده است

هاى خداست، امّا پیش  بلى اينها وعده 140کند به او داده است.

شود. آن  خودش وقتى حسابش را بكند، حیران است، چه مى

 آورد، عجز و نیازشان يادشان ها براى بزرگان غرور نمى وعده

شوند. شنیده است  اى، مغرور نمى رود. به يك خواب و وعده نمى

 هرکس رسول خدا را در خواب ببیند، چنین است و چنان،

______________________________ 
 .17/ 3مجمع الزّوائد:  -(1)

 .9احقاف:  -(2)

 .2فتح:  ...«لّیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » -(3)

 .5ضحى:  « وَلَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» -(4)

 182عدل، ص: 

                                                 
 .9احقاف:  -(2)  138
139  (3)-\i « َر لَّيْغِفَر َلَك اللَُّه َم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخَّ  .2فتح:  E\...«َما تَ َقدَّ
140  (4)-\i «َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ رَتَْضى »\E  :5ضحى. 
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اين درست است امّا وجوهى دارد. اکثرش خیال شخص و تخیّالت 

رسد. چقدر بايد مناسبت داشته باشد تا  است که به واقع کمتر مى

بتواند با روح کلّى الهى تماس داشته باشد. به هر حال، رسول خدا 

خود «. دانم با من چه شود من نمى»فرمايد:  هلل علیه و آله مىصلى ا

 لرزد. رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مى

  پناه بردن پیامبر صلى اهلل علیه و آله به خداوند در تمام لحظات

انس گويد: در کوچه مدينه، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله سر بلند کرد 

ربّ ال » به خودم وامگذار:و گفت: اى خدا! يك چشم بهم زدن مرا 

خواهد از  ديدم رسول خدا مى «.تكلنى إلى نفسى طرفة عین ابداً

 هیبت الهى به زمین بیفتد.

  حكايت پندآموز طاووس يمانى با امام سجّاد علیه السالم

اى  در مسجد الحرام وارد شدم و صداى ناله»طاووس يمانى گويد: 

 شنیدم.

کرد،  دم آقايى که مناجات مىنزديك شدم ولى صدايى نشنیدم. دي

را شناختم، سرش   امام سجّاد زين العابدين علیه السالم افتاده است.

را به دامن گرفتم و اشكم به صورتش ريخت، فرمود: کیست که بین 
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من و محبوبم حايل شده است؟ گفتم: ارادتمند شما طاووس هستم. 

شفاعت مال  آقا! شما پسر پیغمبريد ما بايد بنالیم نه شما که اصل

اسم »فرمايد:  مطابق آنچه نقل شده است، حضرت مى«. شماست

فرمايد: وقتى در صور دمیده  نسب را نیاور، مگر نه خداوند مى

 141«.گرديد، انساب در میانشان نیست

______________________________ 
 «لَا يَتَسَآءَلُونَفَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ» -(1)

 .101مؤمنون: 

 183عدل، ص: 

الجنّة خلقت لمن اطاع اللَّه ولو کان عبداً حبشیّاً » آن وقت فرمود:

بهشت آفريده » 142«.والنّار خلقت لمن عصى اللَّه ولو کان سیّداً قرشیّاً

شده براى کسى که اطاعت خدا کند، هر چند برده سیاهپوست باشد 

شده که معصیت خدا کند، هر چند سیّد  و آتش براى کسى آفريده

 «.قريشى باشد

  سعادت زن از ديدگاه فاطمه زهرا علیها السالم

                                                 
141  (1)-\i « َفَِإَذا نُِفَخ ِِف الصُّوِر َفََل أَنَساَب بَ ْيَنُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوََل يَ َتَسآَءُلون»\E  :101مؤمنون. 
 ) با اندكى اختَلف(.82 /46حباراْلنوار:  -(1)  142
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خواهد. اگر کسى سیّد است  جا علم مى اين است عقیده شیعه. اين

رود، حاال سیّد است، کسى جلوش را  ولى دارد رو به جهنّم مى

الى که از کند، در ح گیرد. علويّه باشد، رعايت حجاب را نمى نمى

«. سعادت زن در چیست؟»پرسند:  حضرت زهرا علیها السالم مى

آن وقت خودت را نشان اين و  143«.مرد اجنبى را نبیند»فرمايد:  مى

 دهى و متوقّع هستى در آتش نسوزى. آن مى

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 82/ 46بحاراألنوار:  -(1)

 .9/ 3وسائل الشیعه:  -(2)

 184عدل، ص: 

 

  شناخت بهشتیان و جهنّمیان

 

عنوان شده، اشكالى است که راجع به « عدل»از مسائلى که در بحث 

چرا »که:  و اشكال ديگر اين«. عذاب کفّار در روز قیامت است»

                                                 
 .9/ 3وسائل الشيعه:  -(2)  143
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دانستن پاسخ اين «. کارهاى غیر مؤمن در آخرت اجر نداشته باشد؟

شود. مثلًا  از اين سؤاالت مىدو اشكال الزم است و اين روزها زياد 

که يك چهارمش  144 پرسند: در دنیا چهار میلیارد بشر است مى

 باشد. باشند. از اين يك میلیارد، يك چهارمش شیعه مى مسلمان مى

خود شیعه هم گروههاى مختلف دارد. آن گروهى که تمام 

کارهايشان درست باشد، در اقلّ قلیل هستند، آيا معقول است همه 

جهنّم بروند و تنها چند نفرى بهشتى شوند؟ آيا اين با عقل  بشر به

 آيد؟ جور در مى

جمعیّت چین، جهنّم بروند و تنها چند صد  145 مثلًا چند صد میلیون

ها هستند که اصلًا نام  هزار نفرى به بهشت بروند، در حالى که خیلى

 اسالم به گوششان نخورده است؟

______________________________ 
 شود. البتّه امروزه اين رقم به شش میلیارد و اندى بالغ مى -(1)

امروزه جمعیت چین بالغ بر يك میلیارد و چند صد میلیون  -(2)

 باشند. مى

                                                 
 شود. البّته امروزه اين رقم به شش ميليارد و اندى بالغ مى -(1)  144
 باشند. امروزه همعيت چني بالغ بر يك ميليارد و چند صد ميليون مى -(2)  145
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 185عدل، ص: 

ارتباط عدل الهى با مخترعین، مكتشفین و خدمتگذاران جوامع 

  بشرى

اشكال دوّم راجع به عمل است. چه اشخاص بى دين يا غیر مسلمان 

از دينداران که اختراعاتى دارند، کارهاى عامّ النفع و خیر دارند، 

سازند. از اختراع برق تا  آموزشگاهها، دانشگاهها و بیمارستانها مى

کشف انواع میكروبها، اين خیلى خدمت بزرگى است، ولى چون 

اى ندارد، امّا کسى که  مسلمان نیست بگويیم عملت هیچ فايده

تا پا کثافت هم باشد، به بهشت برود، ولى  مسلمان است، هر چند سر

قدر کارش نافع بوده، به جهنّم برود؟!  آن غیر مسلمان که اين

مقتضاى عدل آن است که پاداش بر طبق عمل باشد، از هرکس با هر 

خواهد باشد. اين دو بحث را بايد مشروحاً مطرح  اى که مى عقیده

اى اسالم ظاهرى و معن شود. کنیم. امروز پاسخ سؤال اوّل ذکر مى

روى کره زمین، کافران به مراتب بیش از مسلمانها   کافر ظاهرى

هستند. اسالم و کفر، دو اطالق دارند؛ اطالق دنیوى و اخروى. اسالم 

در دنیا همان اسالم ظاهرى است که هرکس داشت، طاهر است. 

برد. موضوع اين قسم  عقدش صحیح است و از متوفّى ارث مى
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ت که نسبت به احكام اسالم تسلیم باشد؛ شهادتین را احكام، کسى اس

بگويد، قرآن را قبول داشته باشد و معاد را بپذيرد. اسالم يعنى 

« اسالم ظاهرى»اظهار شهادتین، قبول داشتن قیامت و قرآن. اين 

برد. با  است که نجس است. ارث نمى« کافر ظاهرى»است. مقابلش 

م را قبول ندارد، يا قیامت را شود ازدواج کرد. پیغمبر اسال او نمى

پذيرد، يا پس از موسى و عیسى، پیغمبرى را قبول ندارد و کافر  نمى

به نبوّت است، يا کمونیست است و خدا را قبول ندارد، پس از مرگ 

  قايل به قیامت

 186عدل، ص: 

و جزاى اعمال نیست، همه اصول عقايد را منكر است. اگر بعضى را 

پذيرد نیز کافر است، مثل منافقین که هر  نمى پذيرد و بعضى را مى

 پذيرند والّا نه. چه مطابق مرامشان باشد، از اسالم مى

  اسالم واقعى همان تسلیم قلبى است

امّا در آخرت، اسالم و کفرى است که میزان ثواب و عقاب است. در 

دهند و در برابرش  برابر اين اسالم، به صاحبش مقام يا ثواب مى

کند، چیز ديگر است. آن  احبش را سرنگون در دوزخ مىکفرى که ص

اسالم عبارت از تسلیم قلبى است، نه صرف تسلیم عقلى و لفظى و 
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برهانى. بسیارى از تصديقها تقلیدى است. در خانواده مسلمان 

متعهّدى بزرگ شده، تسلیم اسالم است؛ اسالمى که در آخرت به 

تش تسلیم خداباشد، ، ذا146 خورد، تسلیم خدا بودن است کارت مى

به حسب  که اين خودش عاجز وذلیل وخداى را موالى قادر بداند نه

نیست.  منطق، ياتقلید، مسلمان شده است، ولى قلبش تسلیم حق

منطق و برهانش اسالم است، امّا دلش نه. گاهى حكیم و فیلسوف 

است، امّا دلش تسلیم خداى خودش، يا ترس از روز قیامت نیست. 

آورد که حتماً بهشت و جهنّم است،  برهانهاى متعدّد مى براى معاد،

امّا از دلش خبر ندارى که خودش از جهنّم ترسى ندارد، تنها خبرى 

خورد که تسلیم  دهد، آن اسالم در آخرت به کار نمى از آنها مى

عبور کردن يك روستايى پاکدل از روى آب با گفتن  قلبى نباشد.

فرق بگذاريم بین تسلیم عقل و دل با  مثالى عرض کنم که  بسم اللَّه

 زبان تنها.

______________________________ 
إِلَى اللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ» -(1)

 .22لقمان:  ...«  الْوُثْقَى

 187عدل، ص: 

                                                 
146  (1)-\i « ُاْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىِإَل اللَِّه َوُهَوَُمِْسن  فَ َقِد  َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهه  »...\E  :22لقمان. 
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( يك نفر دهاتى باشد 147ها )احتمالًا کبريت االحمر در يكى از تذکره

آمده است. اين مؤمن ساده روشن ضمیر و دل پاك،  از ده به شهر مى

اى بود که بايد  آمد. در راهش رودخانه مدّتها به مجلس موعظه مى

گذشت و بعضى روزها به واسطه نبودن، يا دير کردن  از آن مى

 رسید. روزى واعظ در اهمّیّت آيه: قايق، به مجلس موعظه دير مى

اى »کرد، از آن جمله گفت:  صحبت مى «اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ»

مردم! اين آيه اسم اعظم خدا را در بر دارد، به اسم اعظم نزديكتر 

بِسْمِ »  شود انسان اش به قسمى که مى است از سفیدى چشم به سیاهى

دهاتى ساده خوشحال شد که «. بگويد و بر روى آب راه رود «اللَّهِ

 «بِسْمِ اللَّهِ» سان شده است. فردا که آمد ديد قايق نیست،کارش آ

 اى نیامد. گفت و از روى آب رد شد و به نظرش هم چیز تازه

اسم خداست. بعد از چندى به فكر افتاد  «بِسْمِ اللَّهِ»  ايمان دارد چون

اش کنم.  که از برکت اين گوينده کارش آسان شده پس بايد مهمانى

ش کرد و او اجابت نمود، با هم به راه افتادند. که دعوت پس از اين

گفت و رد شد، ولى آن  «بِسْمِ اللَّهِ»  نزد رودخانه قايق نبود، دهاتى

واعظ سر جايش ماند. آقاى دهاتى از آن طرف رودخانه صدا زد: 

دهاتى «. آب است، چطور بیايم؟»واعظ گفت: «. آيى؟! چرا نمى»

                                                 
 اين داستان را ذكر كرده است. 346/ 3نيز در كتاب لئال اْلخبار:  -(1)  147
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بلى، امّا »واعظ گفت: «. ان و بیاهمان را که ياد من دادى بخو»گفت: 

؛ يعنى ايمانى که تو دارى، آن «آن چیز که با تو است با من نیست

صدق و اخالصى که تو دارى، من ندارم، چند کلمه درس خوانده و 

شمارد، در حالى که آن دهاتى کذايى صد شرف  خودش را عالم مى

 بر او دارد.

______________________________ 
اين داستان را ذکر کرده  346/ 3در کتاب لئالى األخبار:  نیز -(1)

 است.

 188عدل، ص: 

خورد تسلیم وجه اللَّه است که در قرآن  آنچه در آخرت به درد مى

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ » فرمايد: مجید مى

 ...«.  اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

  ل بودن برخى از خیاالتباط

شود حكم کرد. يك نفر را بگويیم حتماً اهل  ضمناً روى اشخاص نمى

رسد. بسیارى از مواردى  نجات يا هالکت است، به نظرت چیزى مى

کرد  کرد طرف هالك است، يا برعكس خیال مى که آدمى خیال مى

رفت،  که اگر نزد ابن ملجم مى رود، در حالى نزد سلمان فارسى مى
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بعضى از »ا داشت. امام امّت در يكى از سخنرانیهايش فرمود: ج

گويندگان هستند که از شمر بدتراند، يك ذرّه رحم و انصاف در او 

که: کسى حق ندارد ديگرى را طرد يا اثبات کند،  غرض آن«. نیست

پرسشى از شیخ انصارى قدس سره و پاسخ حكیمانه  دانم؟ بگو چه مى

ملّاى رومى »ى قدس سره پرسیدند: خدمت مرحوم شیخ انصار او

من هشتاد »شیخ فرمود: «. چطور است، اهل نجات است يا هالکت؟

میرم جزء اصحاب يمین  دانم حاال که مى سال از عمرم گذشته نمى

دانم، چطور نسبت به کسى  هستم يا شمال، من که وضع خودم را نمى

است:  روايت در کافى«. که چند صد سال قبل مرده است داورى کنم

رفتند، ولى آخرش  چه اشخاصى که پنجاه سال رو به بهشت مى»

مگر آن اشخاصى که از طريق معصوم اهل «. جهنّمى شدند و برعكس

  سعادت، يا شقاوت بودنشان ثابت

 189عدل، ص: 

از سعادتمندان، يا قاتلین ابى  سلمان و ابوذر  شده باشد؛ مانند جناب

ن معصوم هستند، پس قطعاً اهل عبداللَّه علیه السالم که مورد لع

هالك هستند، امّا اشخاص را پیش خود اهل نجات يا هالکت بدانیم، 

 اين درست نیست.
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  حسابهاى غلط از سوى برخى از جاهالن

کنند؛ مثلًا به هم  نشینند و حسابهاى غلطى مى بعضیها دور هم مى

ل گويند: به نظر شما کدام يك از اصحاب حسین علیه السالم افض مى

هستند؟! من بیچاره پس از يك عمر، خودم را نشناختم، حاال پا از 

گلیم خودم تا اين حد درازتر کنم که بخواهم میان اصحاب حسین 

يك افضل است. حضرت عبّاس افضل  علیه السالم داورى کنم که کدام

است يا على اکبر؟ تو مسائل فقهى ات را درست کن، مسائلى که مورد 

دانى، تو را با اين سؤاالت چكار؟ بلى از امام  ابتالست هنوز نمى

داند  کس نمى معصوم اگر چیزى رسیده باشد، بسیار خوب و گرنه هیچ

تواند حكمى بكند و بگويد: فالن امامزاده نزد خداوند مقرّبتر  و نمى

کند هر که زودتر  دهد. او خیال مى است؛ چون حاجت زود مى

حالى که به هیچ وجه اين حاجت داد نزد خدا آبرومندتر است، در 

موضوع میزان مقرّبتر بودن نزد خدا نیست. وقتى انسان علم صد در 

طور تعلیق بگويد؛ مثلًا اين شخص  صد به وضع اشخاص ندارد، بايد به

که خرابكار بود، اگر به همین وضع مرده باشد، اهل عذاب است. به 

م باشد هر حال، آن اسالمى در آخرت میزان ثواب است که دل تسلی

را پذيرفته باشد و خودش را بنده خدا دانسته و براى پذيرش  و آن
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امر خدا آماده باشد، اين ايمانى است که فرداى قیامت به درد 

 خورد. کار دنیا مى خورد، اين غیر اسالمى است که به مى

 190عدل، ص: 

  کفر جحود و خلود در آتش

کند؟ کفر  در مقابلش کدام کفرى است که آدمى را جهنّمى مى

جحود مخلّد در آتش است، نه هرکس مسلمان نیست. میلیونها کافر 

روند و آنها کسانى هستند که حجّت بر آنها تمام  هستند که جهنّم نمى

به شعور  که نشده باشد. اگر در اقصى بالد چین يك نفر از وقتى

آمده، پدر ومادر او را به بتخانه بردند وتا آخرعمر، اصلًا اسم اسالم 

شود گفت او را  ومحمّد صلى اهلل علیه و آله به گوشش نخورد، نمى

گوشش  بايد عذاب کرد که چرا مسلمان نشدى، نمازنخواندى، به

نشده، کافر است، امّاکفر جحود ندارد، اگر  نخورده، حجّت بر او تمام

به او اعالم شد و عمداً قبول نكرد، آن وقت است که عذاب دارد. کفر 

کند و او کسى است  آدم را جهنّمى مى« لجبازى»سى عنادى و به فار

الوصف زير بار حق  فهمد و حجّت بر او تمام شده، مع که حق را مى

اين منافقین چه   دشمنى منافقان با امام امّت و پیروان امام رود. نمى
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اند،  کسانى هستند؟ آيا اين گروهك محارب، امام امّت را نشناخته

 دارد؟ جز دلسوزى براى ملّت چه دارد. آيا او يك سر سوزن خوديّت

دشمنى با امام و روحانیّت براى چیست؟ روحانیّت جز اسالم، چه 

را، آيا ناشناخته « 148 بهشتى»شناختید  خواسته است؟ شما که مى

دانستند او گناهى نكرده است.  که مى بهشتى را ترور کردند؟ با اين

ا نماينده کنند، آيا خواهند او ر بلى کانديد اصفهان است و مردم مى

کند؟ همان سخن حسین علیه السالم:  اين موضوع خونش را حالل مى

 «.دانید؟ به چه وجهى، خون مرا مباح مى 149فبم تستحلّون دمى؛»

______________________________ 
مرحوم بهشتى رئیس سابق دادگاه انقالب شیراز و امام جمعه  -(1)

ين شهر براى مجلس شوراى موقّت اصفهان و کانديدنمايندگى ا

 دست منافقین در اصفهان ترور شد. اسالمى بود که به

 .135أمالى:  -(2)

 191عدل، ص: 

  علّت مخالفت برخى از علما با امام امّت

                                                 
 دست منافقني در اصفهان ترور شد. بهمرحوم ِبشَّ رئيس سابق دادگاه انقَلب شرياز و امام همعه موّقت اصفهان و كانديدمنايندگى اين شهر براى جملس شوراى اسَلمى بود كه  -(1)  148
 .135أمال:  -(2)  149
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در برخى، علم هست، امّا ايمان نیست. واى اگر علم باشد ولى ايمان 

مه سر در شود. باور کنید يك عما نباشد! عالم است امّا تسلیم حق نمى

ايران نیست که امام امّت را نشناخته باشد، پس چرا بعضیها با او 

اند، ولى تسلیم حق نیستند، غرض، حسد،  شوند؛ چون عالم طرف مى

جايگاه واالى على علیه السالم  گذارد. نفس، هوا و حبّ رياست نمى

ختم کنم عرايضم را به حديث شريفى که اين معنا را   نزد ابلیس

شود انسانى عالم باشد ولى مؤمن نباشد، برهان را  که مىرساند  مى

شود. در بحاراألنوار، در  داند، امّا انصاف ندارد و تسلیم حق نمى مى

کند، از آن جمله روايتى که  باب شیطان و ملك، رواياتى نقل مى

يكى »کند:  مشتمل بر فضايل امیرالمؤمنین علیه السالم است، ذکر مى

 -که اسمش حاال در نظرم نیست -علیه السالماز اصحاب امام صادق 

سفرى طوالنى در دريا کرد. وقتى به مدينه برگشت، خدمت حضرت 

اى  صادق علیه السالم رسید و عرض کرد: آقا! در اين سفر، عجیبه

ديدم. آيتى شگفت مشاهده کردم. در وسط دريا ديدم يك نفر به 

 گويد: و مى روى آب ايستاده و دستش را به دعا بلند کرده است

خدايا! فرداى قیامت که مرا داخل آتش افكندى و به سوگندت عمل 

طالب علیه السالم  دهم به آبروى علىّ بن ابى کردى، تو را قسم مى

که مرانجات بدهى. من هم شنیدم و خیال کردم شخصى صاحب مقام 
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است لذا صدا زدم: اى بنده صالح! تو را به حق خدا! خودت را به من 

کن و بگو: اين چه سوگندى بود که دادى؟! گفت: من ابلیس معرّفى 

 هستم.

 192عدل، ص: 

گفتم: چطور خدا را به على قسم دادى؟ گفت: من تمام امور راجع به 

کس به درگاه خدا  دانم و برايم روشن است که هیچ علويّات را مى

طالب علیه السالم نیست. شايد هیچ کس  آبرومندتر از علىّ بن ابى

لیس، على را نشناخته باشد و از روى شناخت، خدا را قسم مثل اب

داده است. گويد: وقتى اين مطلب را شنیدم که گفت: قبل از آدم، 

هزاران سال در دنیا بودم و تجربیّات زياد دارم، لذا خدا را به على 

قسم دادم، گفتم: تو را به حقّ على نصیحتى به من کن. از جاهايى که 

جاست. دو کلمه  برداشت و راست گفت اين شیطان دست از شیطنت

به او گفت، يكى براى دنیا و ديگرى براى آخرتش، خیلى مختصر و 

اگر در دنیا  استعن لدنیاك بالقناعة. کوتاه، در عین حال، حقیقت.

خواهى خوش بگذرانى و راحت باشى، قناعت را پیشه کن.  مى

حرص  گیرى. عمده ناراحتیهاى انسان از حرص نزن که آتش مى

 «.است قناعت آرامش بخش است، چون و چرا نكند
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  قناعت کردن به نان و نمك

مستحبّ است وقتى در سفره نان و نمك گذاشته »در روايت دارد: 

که چیزى  شد، انسان منتظر بقیّه نباشد )يعنى قانع باش، نگو اين

مخدّره «. آورى؟( نیست، چرا خوراك )آن چنانى( نمى

خدا صلى اهلل علیه و آله وقتى پیغمبر بر او  دخترعمّه رسول صفیّه

واردشد، مقدارى نان جو و مختصرى سرکه و زيتون آورد و پیش 

 رسول خدا صلى اهلل علیه و آله گذاشت و عذر خواست.

 193عدل، ص: 

خوراك پیغمبران را براى من آوردى )؛ يعنى »پیغمبر فرمود: 

، چیزى از اين چیزهايى که آورد، خوراك نورانى براى انبیا بود

طالب علیه  واستعن الخرتك بحبّ علىّ بن ابى» «.باالتر نیست(

خورد اين است که  جمله ديگر شیطان که به کار آخرتت مى «.السالم

طالب علیه  کمك بگیر براى آخرتت به دوستى علىّ بن ابى»گفت: 

سلطان برزخ در قیامت على علیه السالم است. هرکس «. السالم

با على علیه السالم باشد، مشكالتش حلّ است. حلّال  اش پیوند قلبى

، على علیه السالم  يد اللَّه الباسطه مشكالت على علیه السالم است.
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است. اين شخص سخنان ابلیس را براى حضرت صادق علیه السالم 

 گفت. حضرت فرمود:

اين ملعون گفت آنچه را دانست، ولى در دل قبول ندارد. على علیه 

کند.  شناسد ولى اطاعت از على علیه السالم نمى وب مىالسالم را خ

 رود. شناسد، ولى زير بار حق نمى خدا را خوب مى

 194عدل، ص: 

 

 مسأله کفر و ايمان در قیامت و عالم اعال

 

بود که چه کفرى « مسأله کفر و ايمان در قیامت و عالم اعال»کالم در 

ه ايمانى است که شخص به واسطه آن همیشه در عذاب است و چ

است که همیشه در سعادت است. چه کفرى است که آدمى را همیشه 

کند و آن ايمانى که آدمى را براى همیشه بهشتى  جهنّمى مى

کند، چیست؟ ديروز در اين زمینه صحبت شد، چون مطلب مهمّ  مى

شود. کفرى که آدمى  است، امروز نیز به بیان ديگرى، شرح داده مى

کفر »رگ الى األبد در عذاب است، به واسطه آن از ساعت م
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است، انكار پس از معرفت، مخالفت پس از اتمام حجّت. « جحودى

ايمان و کافر، يا بت پرست بود، اگر حجّت بر او تمام شده  هرکس بى

باشد، حق را بشناسد و زير بار حق نرود، مرگ، اوّل هالکتش هست. 

ه اگر حق امّا اگر حق برايش واضح نشده ولى وضعش طورى است ک

کرد، چنین انسانى همیشه در آتش  شد، قبول مى برايش واضح مى

ما عذاب کننده نیستیم تا رسول »فرمايد:  نیست. در قرآن مجید مى

که ما اتمام حجّت نكنیم با فرستادن  يعنى تا وقتى 150«.نفرستیم

 پیغمبران و کتابهاى آسمانى،

______________________________ 
 .15اسراء:  «نَبْعَثَ رَسُولًا  کُنَّا مُعَذّبِینَ حَتَّى وَمَا»...  -(1)

 195عدل، ص: 

کنیم. اگر کسى اسم دين به گوشش نخورده  کسى را عقوبت نمى

دانند اصلًا اسالم چیست.  چنانچه اکنون میلیونها بشر هستند که نمى

اند،  از اوّل عمر در بتكده و مراسم مذهبى مجوس يا مسیحى بوده

شوند، امّا کسانى که  ر اينها تمام نشده است، معذّب نمىچون حجّت ب

 در خاورمیانه هستند، حجّت بر بسیارى از آنها تمام است.

                                                 
150  (1)-\i ... « ََّّنَ ْبَعَث َرُسوًَل   َوَما ُكنَّا ُمَعّذِبنَي َح»\E  :15اسراء. 
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اگر کسى با کفر يعنى انكار رسالت يا قرآن بمیرد، معذّب است. بر 

افراد ايرانى در اين زمانها که در راديو و تلويزيون و مطبوعات، 

 راستى که حجّت تمام است. شود، مرتب معارف الهى گفته مى

 معناى جاهل قاصر و مقصّر

مثلًا يك نفر هست که  جاهل قاصر و مقصّر داريم. به تعبیر ديگر،

قامتش يك متر است، خوراك در فاصله يك متر و نیم است، اين 

است؛ يعنى  «قاصر» گويند: اين شخص، رسد، مى دستش به آن نمى

نیم قامتش هست ولى تكان کوتاه است، امّا کسى هست که يك متر و 

بعضى  «.مقصّر» گويند: خورد تا خوراکى را بردارد، به او مى نمى

افراد اصلًا اسالم به گوششان نخورده، اينها کوتاه هستند، امّا آن کس 

که در ايران است با اين همه مراکز اسالمى و سنّتهاى دينى که به 

تى که مقصّر خورد، اگر دنبال فهم معارف نرود، به راس گوشش مى

اى داشتى، چرا نزد عالمى  گويند: اگر شك و شبهه است و به او مى

معاف بودن ديوانگان و سفیهان از  را برطرف کنى. نرفتى تا آن

پس هر کافرى که در کفرش مقصّر باشد، اهل عذاب   عذاب الهى

جاودانى است و هر کافرى که قاصر بود، کوتاه بود، عقلى ندارد، 

  يوانگان و سفیهان، عذابىاينها همچون د
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 196عدل، ص: 

ندارند، يا کسانى که اصلًا دسترسى به اسالم نداشتند، امّا اهل عناد، 

که شناخت، مع الوصف مخالفت  خلود در عذاب دارند؛ يعنى با اين

خوانید که  . در دعاى کمیل مى«وان تخلّد فیها المعاندين» ورزد: مى

 .مانند اهل عناد در آتش، جاودان مى

 ايمان مفید و ارزشمند

کند و  چطور؟ چه ايمانى انسان را بهشتى مى« ايمان»امّا از لحاظ 

انسان همیشه در بهشت است؟ هر قومى پیش خود چیزى بافته و 

که خود را اوالد حضرت اسحاق  -میزانى درست کرده است؛ يهود

 -است  اسرائیل  دانند فرزند يعقوب که نام ديگرش علیه السالم مى

گويند: ما پیغمبر زاده هستیم و بهشت ملك طلق ماست!! خصوص  مى

هاى غلطى  صهیونیست که مذاق شیطانى و مكتب نفسانى و برنامه

ايم  دارند. از جمله عقايدشان اين است که گويند: چون ما آقا زاده

پس در دنیا سلطنت زمین مال ما است و همه بشر بايد غالم ما 

چند سالى که  و توهّم حاکمیّت بر دنیادولت غاصب اسرائیل  باشند!!

اين خبیثها دولت اسرائیل را درست کردند، از همان اوّل زمینه 
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نقشه تسلّط بر خاورمیانه را  151جهانگیرى داشته و حاال هم دارند.

دارند؛ چون عقیده و فلسفه شان اين است که ما سادات بشر و آقايان 

دى کرده باشیم، در آخرت هم هر کدام ب»دنیا هستیم. گويند: 

 مختصر عذابى، چند روز

______________________________ 
دولت غاصب و صهیونیستهاى اسرائیل، همان افكار و  -(1)

هیتلر آلمانى را دارند و هدفشان  هاى بلند پروازانه آدلف انديشه

طور که طاغوت  تسلّط بر دنیا و سرورى کردن بر آنان است؛ امّا همان

و آرزوهاى احمقانه خويش دست نیافت بلكه خود و  آلمان، به آمال

کشورش را هم نابود کرد، اينان نیز به آمال سفیهانه خويش دست 

نخواهند يافت و خود و کشور نامشروع خويش را به نابودى خواهند 

کشید؛ چنانچه مقدّمات اين نابودى پس از شكست مفتضحانه در برابر 

 تر شده است. ، ملموسحزب اللَّه لبنان و مردم شجاع غزّه

 197عدل، ص: 

                                                 
طور كه طاغوت آملان، به آمال و  ر دنيا و سرورى كردن بر آنان است؛ اّما مهانهيتلر آملاِن را دارند و هدفشان تسّلط ب هاى بلند پروازانه آدلف دولت غاصب و صهيونيستهاى اسرائيل، مهان افكار و انديشه -(1)  151

 نامشروع خويش را به نابودى خواهند كشيد؛ چنانچه مقّدمات اين آرزوهاى امحقانه خويش دست نيافت بلكه خود و كشورش را هم نابود كرد، اينان نيز به آمال سفيهانه خويش دست َنواهند يافت و خود و كشور
 تر شده است. نابودى پس از شكست مفتضحانه در برابر حزب اللَّه لبنان و مردم شجاع غّزه، ملموس
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رويم؛ چون از نژاد اسرائیل  و بعد به بهشت مى 152«بیشتر نداريم

 هستیم و بهشت ملك خودمان است.

  انگیز مسیحیان اعتقاد شگفت

! حضرت مسیح را که کشتند سه  استغفر اللَّه گويند، تر مى نصارا عجیب

ا در قیامت روز آن حضرت در جهنّم رفت و سوخت و خاکستر شد ت

هر چه مسیحى است ديگر به جهنّم نرود! بعداً چیزهايى هم اضافه 

اى دارد. حضرت مسیح خودش را فدا کرد تا امّتش  کردند که فديه

اى  به جهنّم نروند! براى تحقّق اين فديه، هر مسیحى گنهكارى، فديه

گناه فروشى و گناه بخشى  بدهد به نمايندگان مسیح که کلیساست.

مسأله گناه فروشى و گناه بخشى کلیسا، واقعاً  ستگاه کلیسا!توسّط د

 دستگاهى درست کرده است.

گفت: به سراغ کلیسا در پاريس رفتم، به قسمت  يك نفر از رفقا مى

جا اسم نويسى  گناه بخشى رفتم، محوّطه بزرگى بود که در آن

داد و  رفتند و رسید را مى کردند سپس در محوّطه ديگر مى مى

شد و در محوّطه ديگر،  نوشت و نرخ آن معیّن مى را مىگناهش 

گرفت تا ديگر جهنّم نرود. هیچ دلیل و  پرداخت و عفو نامه مى مى

                                                 
152  (1)-\i « َنا النَّاُر ِإَلَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدًة  .80بقره:  E\...«َوقَاُلواْ َلْن ََتَسَّ
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بهشت  153برهانى بر اين کار ندارند، جز گمان واهى، چیزى نیست.

هم مسخره ديگرى است. « بهشت فروشى» فروشى در دستگاه کلیسا!

  يهوديها تمام بنى اسرائیل

______________________________ 
 .80بقره:  ...«وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً » -(1)

 .20زخرف:  ...«مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ »...  -(2)

 198عدل، ص: 

دانند. نصارا  دانند و بهشت را مال و موروثى آنها مى را بهشتى مى

 -که گردانندگان کلیسايند -هم بهشت را مال مسیح و نمايندگان او

اند: در سالهاى  فروشند. نوشته دانند پس به هرکس خواستند مى مى

دادند، خدا  قبل که اين دکّان رونق فراوانى داشت، مترى چند مى

 داند. مى

  فريب خوردن پاپ در ايتالیا توسّط يك اصفهانى باهوش

دهد، خیلى  فر اصفهانى در ايتالیا بوده که کار شیرينى انجام مىيك ن

 جالب.

                                                 
153  (2)-\i ... « َن مَّاََلُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإَلَّ ََيُْرُصو»...\E  :20زخرف. 
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خواهم بخرم. هرکس بهشت  کند که من جهنّم را مى اعالن مى

خرد، ولى من طالب جهنّم هستم و اعالمیّه فراوانى هم پخش  مى

کند  رود و با تظاهر به اخالص، التماس مى کند و به سراغ پاپ مى مى

را بخرد. پاپ گفت: چطور؟ باألخره اين مخلص، که شش دانگ جهنّم 

گشت تا  اى مى کار خودش را کرد و دل پاپ را که دنبال خر مرده

پوستش را بكند، به رحم آورد. چه بهتر از اين مشترى که همه جهنّم 

خرد. مبلغ زيادى گفت و او هم پرداخت و  را به قیمت گزافى مى

گ جهنّم را خريده و سندى به امضاى پاپ گرفت که تمام شش دان

مالك شده است! پاپ خیال کرد سر اصفهانى را کاله گذاشته، امّا 

فردايش اعالنى ديد که آن شخص اصفهانى سند را چاپ کرده مبنى 

ها! طبق اين سند، شش دانگ جهنّم ملك طلق  که اى مسیحى بر اين

کدام از شما را در  من است و اختیارش هم با من است، لذا من هیچ

م راه نخواهم داد. ديگر لزومى ندارد بهشت بخريد بلكه به ناچار جهنّ

دهند، با اين  همه شما بهشتى هستید؛ چون در جهنّم شما را راه نمى

 کار زيرکانه، دکّان بهشت خريدن از پاپ را تخته کرد.

 199عدل، ص: 

 سخنان بى ارزش يهود و نصارا
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ودى، يا نصرانى که يه رود جز آن هرگز کسى به بهشت نمى»گويند: 

بخورد از « عشاء ربّانى»آن خرافاتى که دارند: هرکس  154«.باشد!

رود و اوالد مسیح  اش مى روز اوّل خون مسیح در رگ و ريشه

خداوند  155شود! يهود هم که دوستان خدا و پسران خدايند! مى

اين آرزوها و خیال بافیها را دور بیندازيد. آيا نزد خدا »فرمايد:  مى

د؟ با خدا پیمانى داريد؟ شما از کجا اين وعده را پیدا عهدى داري

گويید آنچه را  ايد که بهشت ملك طلق شما باشد، يا بر خدا مى کرده

نظیر   کشته شدن غُالت شیعه توسّط على علیه السالم 156«.دانید نمى

ها،  شوند. بعضى از على اللّهى هاى اسالمى نیز پیدا مى آنها در فرقه

که توسّالتى به اهل بیت دارند، روضه خوانى و  يا بعضى از کسانى

دانند. در  کنند، بهشت را ملك طلق خود مى تعزيه دارى برگزار مى

که على علیه السالم را  -زمان خود على علیه السالم بعضى از غالت

ديدند و  خدا دانسته به واسطه معجزاتى که از آن حضرت مى

ود آقا کشته شدند. على به شمشیر خ -ظرفیّت تحمّل آن را نداشتند

 اى خدا دانستند. اى او را کافر و عدّه علیه السالم چه کند، عدّه

  اعتراف شافعى به جايگاه رفیع على علیه السالم

                                                 
154  (1)-\i «َوقَاُلواْ َلْن َيْدُخَل ا جْلَنََّة ِإَلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو َنصَرى  »...\E  :111بقره. 
155  (2)-\i «حَنُْن أَبْنُؤاْ اللَِّه َوَأِحبُؤُه   َوقاَلِت ا ْلَيُهوُد َوالنَّصَرى»...\E  :18مائده. 
156  (3)-\i ... « ُِْعنَد اللَِّه َعْهًدا فَ َلْن َُيِْلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َماََلتَ ْعَلُمونَ  ُقْل َأَّتََّْذت»\E  :80بقره. 
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  کفى فى فضل موالنا علىّ
 

  وقوع الشّكّ فیه انّه اللَّه

 

______________________________ 
بقره:  ...«  نَّةَ إِلَّا مَن کَانَ هُودًا أَوْ نَصرَىوَقَالُواْ لَنْ يَدْخُلَ ا لْجَ» -(1)

111. 

مائده:  ...«نَحْنُ أَبْنؤُاْ اللَّهِ وَأَحِبؤُهُ   وَقالَتِ ا لْیَهُودُ وَالنَّصرَى» -(2)

18. 

قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ »...  -(3)

 .80بقره:  «ى اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَعَلَ

 200عدل، ص: 

 

  فمات الشافعي ولیس يدرى
 

157 ام ربّه اللَّه علىّ ربّه
 

 

اند که او  اى از عقال گفته در شأن على علیه السالم کافى است که عدّه

خداست. به هر حال، غالت در زمان خود على علیه السالم به شمشیر 

                                                 
 خداى او بود، يا خداوند عاَل، پروردگارش بود. كند كه شك و ترديد واقع شده كه او مهان خداوند است! پس شافعى مرد و ندانست، على، يعن: در فضيلت موَلَيان على عليه السَلم مهني كفايت مى -(1)  157
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معلوم است کسى که به شمشیر ولىّ اعظم  آن حضرت کشته شدند و

خدا کشته شود، جهنّمى است نه بهشتى، آن وقت پس از گذشتن 

کنند که على اللّهى هستند و بهشت هم ملك  قرنها، افرادى ادّعا مى

ام در هند  مطلق آنهاست؟! يا برخى حسین اللّهى هستند! شنیده

دا داريد؟ خیال اند! آيا عهدى از خ گروهى به اين عنوان پیدا شده

ها، يا انتسابهاى جعلى که ما  کردند نژاد، سیادت و نسبت، يا عقیده

اين عنوان را داريم، کافى است؟! هرکس براى خودش خیالى 

بافد، مسجد ساخته، روضه خوانده، مشهد رفته، پس بهشتى است،  مى

اين آرزوها و خیالهاى شما میزان نیست، »فرمايد:  ولى قرآن مى

خواهى از اوالد اسرائیل  مى«. بیند زشت کرد، کیفر مىهرکس کار 

باش، يا مسیحى باش و يا با اين عنوانها در مسلمانها باش. پاداش در 

بیند و هیچ وقت در  برابر عمل است، هرکس بدى کرد، جزايش را مى

 پرسند: شود، نسب در کار نیست بلكه مى قیامت، نژاد مالحظه نمى

 عملت چیست؟

  درباره سلطان محمود غزنوىرؤيايى صادقه 

اند که در خواب يك نفر از اخیار سلطان  اى نوشته رؤياى صادقه

 پرسد: تويى سلطان محمود؟ بیند و مى محمود غزنوى را مى
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______________________________ 
يعنى: در فضیلت مواليمان على علیه السالم همین کفايت  -(1)

او همان خداوند است! پس کند که شك و ترديد واقع شده که  مى

شافعى مرد و ندانست، على، خداى او بود، يا خداوند عالم، 

 پروردگارش بود.

 201عدل، ص: 

يا من ال سلطان » گويد: سلطان کیست جز خدا: لرزد و مى او مى

وقتى عرض کردم اگر کسى عاقل باشد، سلطنت  «.إلّاسلطانه

و وزير بازى محمّدرضا و نخست وزيرى هويدا همچون شاه بازى 

شد، ديگرى وزير و میر غضب باشى و  ها بود که يكى شاه مى بچّه

ها روى خاکها در کوچه  جا بچّه جلّاد، آن هم بازى بزرگ بود. اين

شدند، او هم در کاخ نیاوران و باألخره هر دو هم  شاه و وزير مى

رفتند و هر دو بازى بود. شغل و عنوان هم مطرح نیست. در آن عالم 

گويند: کارت چیست و چه بوده  گويند شما مجتهد بودى بلكه مى نمى

 است؟

  عمل خالصانه، ارزشمندترين عمل
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خوانم. روايتى است که در کتاب  اين حديث را هم از جهت عمل مى

منیة المريد، شهید ثانى نقل کرده است: در روز قیامت نخست به 

رديد؟ گويند: ک پرسند: چه کار مى رسند و از آنان مى حساب علما مى

در علم و نشر آن زحمت کشیديم. گويند: آرى زحمت کشیديد ولى 

نظرتان اين بود که از علم شما تعريف کنند که چقدر عالم هستید؟! 

اجر شما هم همین بود، اگر کسى با اخالص باشد، آخرتى دارد و 

گرنه مجتهد مطلق هم باشد، کتابها در فقه و تفسیر بنويسد و تا صبح 

 158...«کَمَثَلِ ا لْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا »...  ابد، اگر خالص نباشدهم نخو

بیند يك ماه رمضان زحمت  است. مى «اشدّ الناس حسرةً»  است بلكه

 کشید و با زبان روزه، مردم را موعظه کرد

______________________________ 
 .5جمعه:  -(1)

 202عدل، ص: 

ا خودش محروم است، چنین عالمى و مردم هم حرفش را شنیدند امّ

 حسرتش از همه بیشتر است.

  معناى الحاقّه

                                                 
 .5همعه:  -(1)  158
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جا پذيرفته  است. يك ذرّه غیر حقیقت آن« الحاقّه»از اسماى قیامت 

 نیست.

تواند اشتباه کارى کند. در دنیا  جاست. کسى نمى حقّ محض آن

دارد، امّا در آخرت، ظاهر و باطن انسان يكى  انسان دو رويى بر مى

مالدارانى را که   مردود و مطرود بودن اعمال غیر خالصانه ت.اس

 که از مالت چه کردى؟ آورند و در پاسخ اين اند، مى خیرات کرده

گويند: انفاقهايت براى اين بود که در  شمارد، مى خیراتش را بر مى

ها بنويسند، روى منبر بگويند و گفتند پس  راديو بگويند، در روزنامه

آورند که  خواهى؟! بعضى از شهدا را مى مى ديگر از خدا چه

گويند براى اظهار  اند، مع الوصف به آنها مى جانشان را داده

خیلى مهمّ است « اخالص در عمل»شجاعت به میدان رفتى. خالصه، 

دو سه  نصیحت شهید واال مقام شیرازى به برادر را آسان نگیريد. آن

راستى نزد خدا  ماه قبل، جنازه يكى از شهیدان شیراز را که

ارزشمند هستند، از جوانان عزيزى را از جبهه آورده بودند. 

برادرش تصمیم گرفت پس از پايان مراسم تدفین و تجهیز، به جبهه 

آيد و  برود. شبى پیش از حرکت، شهید به خواب خواهرش مى

روى، براى تالفى خون  به برادرم بگو: اگر به جبهه مى» گويد: مى
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ين قضیّه را برايم نقل کردند، از قدرت حیات شهید وقتى ا «.من نرو

  در شگفت

 203عدل، ص: 

شدم؛ چون معلوم شد که او از نیّت و سريره برادرش نیز آگاه است. 

خواهد به جبهه برود و  برادرش براى انتقام و تالفى خون برادر مى

چند نفر از صدّامیان را به جهنّم بفرستد. اين قصد هر چند عیبى 

لكن نزد خدا اجرى ندارد. وقتى جهاد ارزش دارد که براى ندارد 

خدا باشد نه چون برادرم را کشتند، من هم بروم از آنها بكشم بلكه 

که برادر  چون اينها مسلمان کش هستند، بايد به جبهه برود نه اين

 من. من بايد کنار رود بلكه براى خدا حرکت نمايد.

 دلزوم داشتن حساب پس انداز نزد خداون

اگر کسى بتواند حساب پس اندازى نزد خدا داشته باشد، اين مهمّ 

است؛ يعنى به حساب هیچ کس نگذارد جز خدا، چه پول، چه ذکر، 

چه نماز، چه جان، همه را به حساب خدا بگذارد، پس از مرگ همان 

هر نفسى »فرمايد:  را دارد. در قرآن مجید پس از چند سوگند مى

کار به تعريف کردن کسى ندارد  159«.يابد ىآنچه را فرستاده است، م

                                                 
159  (1)-\i « َْعِلَمْت نَ ْفس  مَّآ َأْحَضَرت»\E  :14تكوير. 
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که شهادتش خیلى  و توقّع مدح هم از ديگرى ندارد. از کسانى

است که در  «بن مظاهر حبیب»  گذشت حسین علیه السالم سخت برامام

شده است؛ يعنى حسین را تكان داد.  «160 هدّ الحسین»  مقاتل تعبیر به

کشته » 161«.د اللَّهاحتسبه ونفسي عن» حسین علیه السالم فرمود:

صلّى اللَّه علیك يا  «.شدن حبیب و خودم را به حساب خدا گذاشتم

 ابا عبداللَّه الحسین الشّهید علیه السالم.

______________________________ 
 .14تكوير:  «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ» -(1)

 .26/ 45بحاراألنوار:  -(2)

 .244مقتل مقرّم:  -(3)

 

 204: عدل، ص

 

  عقاب و عذاب پس از اتمام حجّت

                                                 
 .26/ 45حباراْلنوار:  -(2)  160
 .244مقتل مقّرم:  -(3)  161
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در برابر اعتقاد، عرض شد که « ثواب و عقاب»خالصه بحث در باب 

ماند که بالجاج مرده و حجّت بر او  هر کافر معاندى در جهنّم مى

تمام شده باشد و باز زير بار حق نرود. حاال هر دينى داشته باشد، 

همیشه معذّب است. اگر کسى حق بر او ثابت شد ولى نپذيرفت، 

تواند  هم تسلیم خدا شدن است. شخص به مقدارى که مى« ايمان»

ايستد، منكر  کند عقیده حق را بیابد و رو به روى حق نمى سعى مى

شود. زحمت کشیده، امّا اصلًا اسم اسالم به گوشش نخورده،  حق نمى

شود گفت چنین انسانى در آتش ماندنى است؛ زيرا حجّت  جا نمى اين

نزول عذاب بر منافق معروف نعمان بن حارث  او تمام نشده است. بر

امّا اگر لجاج و عناد داشت مانند آنچه در قرآن نقل فرموده   فهرى

است که آن مردك عرب )نعمان بن حارث( پس از قضیّه غدير خم 

کند:  آيد و عرض مى خدمت خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله مى

دى نماز بخوانیم، خوانديم، فرمودى روزه اللَّه! فرمو يا رسول»

بگیريد، گرفتیم، فرمودى زکات بدهید، داديم، فرمودى، حجّ برويد، 

 رفتیم و جهاد کنید، کرديم،

 205عدل، ص: 
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ديگر اين کار آخرى چه بود که على علیه السالم را به جانشینى 

«. خودت معیّن کردى؟ آيا اين کار از خودت بود يا از خدا بود؟

که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:  ل روايت شريف اينحاص

نعمان فى المجلس سر به «. معاذ اللَّه که از خودم کارى کرده باشم»

خدايا! اگر اين مطالب از طرف تو حق »آسمان بلند کرد و گفت: 

را ندارم، عذابى از آسمان بفرست و مرا  است، من تاب تحمّل آن

اً مستجاب گرديد، ريگى از آسمان آمد دعايش فور 162«.هالك فرما

که از مفسّرين عامّه  -و بر سرش خورد و او را به سقر فرستاد. ثعلبى

را راجع به همین  163«سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» آيه شريفه: -است

شخص دانسته است. غلبه هوا و هوس، احساسات و نفسانیّت بر 

ذيرد؛ چون بر خالف پذيرش حق است لذا حاضر نیست حق را بپ

اى ندارد، قعر جهنّم جاى  میلش هست، با على علیه السالم میانه

چنین کافرى است لكن اگر کسى با حق عنادى ندارد، تا آخر عمر 

بیت به گوشش نخورده است، يقیناً چنین انسانى  مذهب حق، يا اهل

جهنّمى نیست. معنى واليت على علیه السالم يعنى حكومت حق. اگر 

عبادت بكند و از روى نفس و هوا نباشد بلكه براى تسلیم و کسى 

پذيرش حق باشد، نجات براى اوست و هالکت براى انكار حق پس از 
                                                 

162  (1)-\i ... « َْيَنا ِحَجاَرًة ّمَن السََّمآِء َأوِاْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن هَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعل»\E  :32انفال. 
 .1معارج:  -(2)  163
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ثبوت آن است. امّا اگر براى کسى حق ثابت نشده و مرده است، 

کرد و  فهمید، قبول مى انكار و عنادى هم نداشت، اگر حق را مى

 ناخته رد بكند.که حق را ش تسلیم حق بود نه اين

______________________________ 
اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً »...  -(1)

 .32انفال:  «مّنَ السَّمَآءِ أَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

 .1معارج:  -(2)

 206عدل، ص: 

افتد. میزان  به روى در جهنّم مىکسى که حق را شناخت و رد کرد، 

کفر جحودى، انكار، خصومت و لجبازى با حق »در هالکت و عذاب، 

، امّا کفر با قصور و بدون تقصیر، هر چند بت پرست قاصر «کردن است

 باشد، يقیناً جهنّمى نیست. اينها راجع به عقايد بود.

  تكلیف مخترعین و مكتشفین مسلمان، مشرك يا کافر در آخرت

گويند و  که مكرّر مى ، چه عملى اجر آخرتى دارد؟ اين«عمل»مّا ا

پرسند: آيا فالن مخترع يا فالن کاشف میكروب مثل سل، يا  مى

ماالريا که چقدر نفوس را نجات داده، جهنّم برود امّا فالن مؤمن 
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مشهدى، يا کرباليى که بندى از پاى مرغى باز نكرده، به بهشت 

کشند و  اى مى مخترعین زحمت فوق العاده برود؟! البتّه مكتشفین و

دهند. يا فالن کس،  چه بسیار اشخاصى را که از مرگ نجات مى

بیمارستان مجهّزى ساخته که بیماران را مداوا نمايد، اگر ايمان يا 

تقوا نداشته باشد، هیچ، ولى مبلغ مختصرى که فالن مؤمن 

که برخى،  پردازد، ثواب دارد؟! در پاسخ اين سؤال بايد گفت مى

کنند. بنده با شرح  دستگاه آخرت را با اوضاع دنیا مقايسه مى

کنم که ارزش کار آدمى دو میزان و دو مرحله  مختصرى روشن مى

دارد؛ در دنیا يك میزان و در آخرت میزان ديگرى دارد و مؤمنین 

بايد اين مطلب را متوجّه باشند و ارزش کار را در دنیا با آخرت يكى 

زش کار آدمى در دنیا به کم و زيادى است؛ کمّاً يا کیفاً؛ ندانند. ار

مثلًا اگر کسى صد تومان براى مصرفى داد، ديگرى يك میلیون و 

ديگرى صد میلیون، در میان خلق ارزش کدامشان بیشتر است؟ يقیناً 

کنند، هرکس بیشتر  صد میلیونى و بعد يك میلیونى را تعريف مى

 است. يك نفرپرداخته، يا بیشتر کار کرده 

 207عدل، ص: 
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يك بیمارى را مداوا کرده و ديگرى ده يا صدتا را البتّه آن کس که 

 بیشتر مداوا کرده، ارزش بیشترى را داراست.

  فلسفه مدح و تمجید فراوان از برامكه و زبیده در تاريخ

گیرند؛ چون داد و  قدر در تواريخ مورد مدح قرار مى که اين  برامكه

همسر هارون   زبیده اريخ کم نظیر بوده است. يا مثلًادهش آنان در ت

الرشید، آب طائف را به مكّه معظّمه آورده است که پیش از آن، کار 

براى حجّاج خیلى مشكل بوده است. تهیّه آب برايشان زحمت زياد 

داشته مخصوصاً در مشاعر، حمل آب زحمت بیشترى داشته است و 

ر تاريخ اسالم گرديده است؛ راستى اين کارش مورد مدح زيادى د

اخالص، میزان عمل در  چون پول خیلى زيادى خرج کرده است.

امّا میزان آخرتى، به بیشتر پرداختن، يا بیشتر کار کردن   آخرت

تر و با خداى  است. هر که دلش خالص« اخالص»نیست بلكه بیشترى 

تر است و هیچ هدفى جز خدا را منظور نداشته باشد،  خودش مخلص

دهد، ديگرى صد هزار  زشش بیشتر است. يك نفر يك تومان مىار

دهد، ولى ارزش يك تومان نزد خدا به مراتب بیشتر است؛  تومان مى

چون با اخالص بیشترى همراه بوده است. گاهى بعضى از فقرا 

را با يك عالم اخالص و  شان همین مقدار کم است ولى آن دارايى
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قت نزد خدا ارزش پیدا کنند، آن و شكستگى، تقديم خدا مى

که کسى بگويد: مخترع برق، يا کاشف میكروب به جهنّم  کند. اين مى

برود، ولى فالن پیره زن که چند تومانى داده به بهشت برود، شما 

کنى، امّا میزان چیز  کنى و اشكال مى اين را به حساب دنیا نگاه مى

 ديگر است، عالم ديگرى است، طرف، خداست،

 208عدل، ص: 

 کند. کند، بلكه به حال نگاه مى دا به عمل نگاه نمىخ

  دربارگاه الهى کیفیّت عمل مالك است نه کثرت عمل

الَّذِى خَلَقَ ا لْمَوْتَ وَا لْحَیوةَ » فرمايد: در اوّل سوره تبارك مى

خداوند موت و حیات را آفريد تا » 164...«.لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 

«. دهد زمايد که کدام يك از شما کار بهتر انجام مىشما را بیا

را کنار « خیلى«. »اکثر عمل»، نه «احسن عمل»فرمايد:  خداوند مى

میزان است؛ آن کسى که « احسن»بگذار، کثرت میزان نیست بلكه 

 بهتر، با نیّت پاکتر، با صدق و اخالص بیشترى بیايد، ارزشمندتر است:

نظر خدا به دل  165«.ال إلى صورکم انّ اللَّه ينظر إلى قلوبكم»

                                                 
 .2ملك:  -(1)  164
 ) با اندكى اختَلف(.248/ 70حباراْلنوار:  -(2)  165
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شماست نه به ظاهر. خیال کردى صد میلیون دادى در درگاه خدايى 

 هاى آسمانها و زمین مال اوست، ارزشى دارد؟ که خزانه

خودت کیستى تا مالت چه باشد. يك مشت نوت و کاغذ. پیش تو پول 

ارزش دارد، نه در درگاه حق. جواهرات پشتوانه اين اسكناسهاست. 

طال و نقره براى تو ارزش دارد؛ همان معدنهايى که خدا آفريده، 

اند، خیال کردى چیزى است. هر چه  اى هم روى آن کار کرده عدّه

تر است. هر چه بزرگ ببینى،  جا مقبول عملت را کوچكتر ببینى، آن

شود. مثلًا يك نفر سالها زحمت کشیده، مجتهد شده، تا  کوچك مى

سواد يكى است. از سر  خود بالید، با آن بى خودش را عالم ديد و به

 شب تا صبح نماز بخوان، ولى بگو:

______________________________ 
 .2ملك:  -(1)

 )با اندکى اختالف(. 248/ 70بحاراألنوار:  -(2)

 209عدل، ص: 

قدر نماز خوانديم،  خوابند، ولى ما اين ديگران از سر شب تا صبح مى

« عُجب»شود، لذا  اش ضايع مى سأله گفتیم، همهيا ترويج کرديم، يا م

العُجب االستعظام » گويند: اند. فقها مى را جزء مبطالت عمل دانسته
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عُجب آن است انسان کارش را بزرگ ببیند و به  «.للعمل واإلدالل به

آن ناز کند: من که کتاب نوشتم، درس خواندم و درس دادم، تمام 

ديد، اين سقوط است. پس چنانچه اينها تا انسان خودش را مستقلّ 

گفتیم ارزش در عالم آخرت به کثرت نیست به اخالص و عجز و 

که انسان بفهمد خودش  معرفت است، به نیست ديدن خود است و اين

 نیست.

ايم اندر جهان پیچ  ما چه

   پیچ

چون الف او خود ندارد 

  هیچ هیچ

 

بشويم. اگر با فروتنى خواهیم منكر عبادت يا قراءت قرآن  البتّه نمى

همراه باشد، خیلى خوب است، امّا مثلًا به خودش ببالد که يك ختم 

ام، تا عملت را بزرگ ديدى، محو شده است.  قرآن خوانده

جاست که کوه کوه عمل، وزن کاه هم ندارد. عالم دنیا را با  اين

گويند: چقدر درس  جا نمى آخرت تطبیق کردى و اشتباه کردى. آن

گويند براى کى خواندى؟ عمل کم ولى با اخالص  بلكه مىخواندى 

 به مراتب از عمل زياد بى اخالص باالتر است.

  بیت علیهم السالم و نزول آيات شريفه انفاق نان جو از سوى اهل
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بیت، على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم سه  ايد اهل شنیده

ن زمان سختى و روز روزه گرفتند و به نذرشان وفا کردند و در آ

که  قحطى، خوراك خودشان را به مسكین ويتیم و اسیر دادند با آن

 خودشان سخت نیاز به خوراك و افطار داشتند

 210عدل، ص: 

برايشان « هل اتى»و سه شب را با آب افطار کردند، آنگاه سوره 

لَانُرِيدُ  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ» ستايد: شود و کارشان را مى نازل مى

اگر به اندازه قرص نان جو، طال و جواهر  166«.مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

شد، امّا براى نان  دادند ولى بدون وجه اللَّه، اين آيات نازل نمى مى

کنیم، ما از  شود؛ چون براى خدا شما را اطعام مى جو آيه نازل مى

گر اخالص خواهیم. در واجبات ا شما پاداش و سپاسگزارى نمى

نباشد، براى تعريف کردن واسم بردن باشد، باطل است. در خیرات 

نبايد از غیر خدا توقّعى داشت. چون اين چنین شدند يعنى لوجه 

اللَّه پرداخته، براى حفظ از شرور در فرداى قیامت پرداخته، لذا 

پذيرد و نظر به کمّ و کیف نیست بلكه  خداوند هم با حسن وجه مى

 است.حال  نظر به

                                                 
 .9انسان:  -(1)  166
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ما درون را بنگريم و حال 

  را
 ما برون را ننگريم و قال را

 

نظر به ظاهر نیست، چه اشخاصى که ظاهر الصّالحند ولى کارشان 

 ارزشى ندارد.

  گريبان چاك کردن مرد فريبكار در عصر حضرت موسى علیه السالم

در عدّة الدّاعى دارد وقتى حضرت موسى علیه السالم تورات 

کرد و بر  اش را پاره مى ، يكى از اين ظاهر الصّالحها يقهخواند مى

زد که مثلًا اينها از خوف خداست. وحى رسید به حضرت  سرش مى

موسى که به اين بنده ما بگو: دلت را براى خدا منشرح کن وگرنه 

 پیراهن پاره کردن که کار نشد، ترسى در دلت واقع گردد.

______________________________ 
 .9انسان:  -(1)

 211عدل، ص: 

پس نظر خدا به دل است و عمل در آخرت بر روى نیّت است. اينها 

کنند مخترع برق و کاشف میكروب با اين همه خدمتى  که اشكال مى
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شود؟ در جواب بايد گفت: شما نزد اين  که به خلق کرده، چه مى

 آقاى مخترع برو از او بپرس هدفت از اين کار چه بوده؟ آيا براى

خدا بوده و بس، يا براى پول، يا مقام، يا ثبت به نام خودش و گرفتن 

 حق امتیاز.

  رحم کاشف بى

گفتند: در شهرى از شهرها کسى داروى سالك را کشف کرده  مى

رفتند و آنچه به او اصرار کردند  است و از اطراف براى معالجه مى

نخواهند  که اين دوا را اظهار کند و پول گزافى هم بگیرد تا مردم

شود اين  اين همه را از اطراف بیايند، حاضر نشد. پس معلوم مى

 کشف براى خدا نبوده پس طلبى از خدا هم ندارد، تا نیّت چه باشد:

اعمال بر حسب نیّات است، به کثرت عمل  167«.انّما االعمال بالنّیّات»

مغرور نشويم. به قدرى نفس انسانى پست است که گاهى به يك 

کند، لذا ديگر  ه ساخته است، به يك مدح و تعريف اکتفا مىبارك اللَّ

از ثواب آخرتى خبرى نیست. اين آقاى مخترع، حقّ امتیازش را از 

خواهد، يا از خلق؟ به چه هدفى اين کار را کرده است؟ اگر  خدا مى

براى خدا بوده، بهترين اجرها را دارد؛ کسى که بتواند افراد را از 

                                                 
 .5/ 6وسائل الشيعه:  -(1)  167
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تّه حقّ حیات بر آنها دارد و چه ثواب عظیمى خطر مرگ برهاند، الب

ال عمل » دارد اگر براى خدا باشد. میزان در سراى آخرت نیّت است:

  بلكه 168«إلّابالنّیّة

______________________________ 
 .5/ 6وسائل الشیعه:  -(1)

 .5/ 6وسائل الشیعه:  -(2)

 212عدل، ص: 

کم  170اى ندارد، يدهتا خلوص نباشد، فا 169 اساس دين، اخالص است

« عباد الرّحمن»و زيادش مهم نیست، براى خدا بودن مهمّ است. 

دهند با دل ترسناك.  کسانى هستند که آنچه دارند، در راه خدا مى

کس که داده خودش هم گرفته  اگر مال داده که مال خداست و آن

است. اگر صد میلیون دادى با منّت و صد فقیر را غنى کردى، ارزشى 

در کار آمد، خودت هیچى، کارت هم هیچ است، امّا « من»د. تا ندار

ماند و کارى هم که براى  تا خدا بگويى، اجر باقى هم دارى، خدا مى

                                                 
 .5/ 6وسائل الشيعه:  -(2)  168
169  (1)-\i « ُواْ ِإَلَّ لَِيْعُبُدواْ اللََّه َُمِْلِصنَي َلُه الّديَن َوَمآ أُِمر»...\E  :5بّينه. 
170  (2)-\i « َأََل لِلَِّه الّديُن ا ْْلَاِلُص»...\E  :3زمر. 
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ماند. ثواب و اثر بزرگ براى عمل خالص  خدا کرده باشى آن هم مى

 است، هر چند کم باشد.

 چند عمل خالصانه از اصحاب رقیم و نجات آنان از غار

در  171«.بْتَ أَنَّ أَصْحبَ ا لْكَهْفِ وَالرَّقِیمِ کَانُواْ مِنْ ءَايتِنَا عَجَبًاأَمْ حَسِ»

روايتى از حضرت « 172 اصحاب رقیم»راجع به « کهف»سوره مبارکه 

اسم غارى بوده است که « رقیم»صادق علیه السالم رسیده است: 

 جاست. شايد حدود شامات و کوههاى آن

کردند و  که در کوهها صید مىاند  سه نفر در زمان سلف بوده

کردند. روزى ناگهان رعد و برق  شان را از اين راه تأمین مى زندگى

 شوند در زند، ناچار مى آيد و رگبار شديدى مى مى

______________________________ 
 .5بیّنه:  ...«وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِیَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدّينَ » -(1)

 .3زمر:  ...«أَلَا لِلَّهِ الدّينُ ا لْخَالِصُ » -(2)

 .9کهف:  -(3)

                                                 
 .9كهف:   -(3)  171
اند و برخى نيز اصحاب رقيم را سه نفر  د دارد. برخى، اصحاب رقيم را مهان اصحاب كهف دانستهمفّسرين اختَلف نظر وجو  اند، بني كه آيا اصحاب رقيم، مهان اصحاب كهف يا افراد ديگرى بوده درباره اين -(4)  172

 .يح بيشرت، به كتاِباى تفسريى مراجعه شوداند كه در غارى گرفتار آمدند و سپس جنات يافتند؛ چنانچه ظاهراً شهيد بزرگوار آية اللَّه دستغيب مهني نظر را پذيرفته است. براى توض دانسته

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  298 

که آيا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف يا افراد  درباره اين -(4)

مفسّرين اختالف نظر وجود دارد. برخى،  اند، بین ديگرى بوده

اند و برخى نیز اصحاب  اصحاب رقیم را همان اصحاب کهف دانسته

اند که در غارى گرفتار آمدند و سپس نجات  نستهرقیم را سه نفر دا

يافتند؛ چنانچه ظاهراً شهید بزرگوار آية اللَّه دستغیب همین نظر را 

 پذيرفته است. براى توضیح بیشتر، به کتابهاى تفسیرى مراجعه شود.

 213عدل، ص: 

تخته سنگ  -حسب روايت -گذرد غارى پناه گیرند. مقدارى که مى

گیرد. بديهى  افتد و دهانه غار را مى غار مى بزرگى، يا بهمن جلو

تواند کنار بزند. به  است چنین قطعه کوهى را قدرت هیچ کدام نمى

راهى براى ما نیست؛ از داخل که ما زورمان »يكديگر گفتند: 

رسد، از خارج هم که کسى خبر ندارد تا به کمك ما بیايد، بیايید  نمى

مان عمل خالصى براى خدا به خدا متمسّك شويم، هر کدام در عمر

کرده باشیم آن را بیان کنیم و خدا را به آن بخوانیم شايد سبب 

 «.نجات ما گردد

 خدمت به پدر و مادر -1
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پروردگارا! در چندى قبل از پدر و مادرم » يكى از آنان گفت:

دادم و بعد خودم  کردم، اوّل به آنها خوراك مى پذيرايى مى

در خواب ديدم، او را بیدار نكردم و  خوردم، شبى آمدم پدرم را مى

باالى سرش نشستم تا بیدار شود و اتّفاقاً تا صبح بیدار نشد. خدايا! 

در اين هنگام «. اگر براى تو اين کار کردم راه نجاتى براى ما بگشا

رود به قسمى که ثلث منفذ باز  آن سنگ عظیم، مختصرى کنار مى

 شود. مى

  دين سالپرداخت حقوق کارگر پس از چن -2

خدايا! من هم چند نفر اجیر کارگر داشتم، از صبح کار » دوّمى گفت:

 کردند. مى

کارگر ديگرى هنگام ظهر آمد و عصر به همه يكسان پول دادم امّا 

يكى از کارگرانى که از صبح آمده بود، اعتراض و قهر کرد و پول را 

ل انداخت و رفت. مدّتى پول رانگهداشتم ولى نیامد. با آن پو

گوسفندى خريدم و باألخره توالد و تناسل داشت، از شیر و پشم 

اى تهیّه  گوسفندها استفاده کردم تا باألخره از آن يك گوسفند، گلّه

 شد.

 214عدل، ص: 
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شناسى؟  روزى پیر مردى آمد مفلوك و شكسته و گفت: آيا مرا مى

 روز هستم که پولم را نگرفتم، حاال نیازمندم و من همان کارگر آن

گشتم و تمام گلّه را به او  خواهم. من گفتم دنبال تو مى را مى آن

دادم. خدايا! اگر اين عملم براى رضاى تو بوده، راه نجاتى از اين 

ناگهان آن سنگ عظیم، مختصرى جا به «. مهلكه براى ما فراهم آور

 گردد. شود و ثلث منفذى باز مى جا مى

  منصرف شدن از ارتكاب حرام -3

و ظاهراً اين بوده  کند اى که داشته نقل مى عمل خالصانه سوّمى هم

خواسته ولى  که در سال قحطى، زن صاحب جمالى از او طعام مى

نمايد و در حال اضطرار، زن  اين شخص، از آن زن تقاضاى حرام مى

لرزد و خالصه مرد متوجّه حضور  پذيرد ولى هنگام عمل، مى مى

نمايد و  حرام صرف نظر مى شود و از آن کار پروردگار عالم مى

گردد و هر  پردازد و ثلث منفذ نیز باز مى طعام را نیز به آن زن مى

يابند. آرى، اين نمونه آخرت است.  سه نفر از آن مهلكه نجات مى

اى مسلمانان! اگر عمل براى خدا شد ارزش آخرتى دارد و گرنه هر 

ردم و تعريف خورد. براى زبان م کار دنیا مى چه هم بسیار باشد، به

جا به پاداش خودش رسیده است ديگر  آنان بوده پس شخص همین
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چه طلبى از خدا دارد؟ برداشت تابع کشت است، مگر تخم براى 

جا کاشته تا محصول داشته باشد، اگر اين کار را کردى که مالت  آن

خواند که کار دنیايش  طلبى دارى؟ روضه مى زياد شود، از خدا چه

پیش خدا  173ت گذاشتن، عملت را باطل ساختى،خوب شود، با منّ

 چیزى ندارى تا عملت را چیزى دانستى، ديگر چیزى ندارى.

______________________________ 
بقره:  ...«  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُبْطِلُواْ صَدَقتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَى» -(1)

264. 

 215عدل، ص: 

 

  قصّر در قیامتوضعیّت کافر قاصر و م

 

باب ثواب و عقاب بر ايمان و کفر و بر اعمال نیك و »رشته بحث ما در 

 «.بد بود

                                                 
173  (1)-\i «يأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ََلتُ ْبِطُلواْ َصَدقِتُكم بِاْلَمّن َواْْلََذى  »...\E  :264بقره. 
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گفتیم: ثواب بر ايمان قلبى و عقاب بر کفر « ايمان و کفر»نسبت به 

جحود است. هر کافر مقصّرى در عذاب است و هر کافر قاصرى 

ا جوان عذاب ندارد. اگر کسى بر کفر، مرد ولى تقصیر نداشت؛ مثلً

میرد و حجّت بر او  شانزده ساله يا دختر دوازده ساله در بالد کفر مى

تمام نشده است، چه بسیار افرادى که اسم اسالم به گوشش نخورده و 

گويیم:  بر فرض هم خورده باشد، حجّت بر او تمام نشده است. ما مى

هر کافر مقصّرى، معذّب است، نه کافر قاصر. هرکس در دين حق و 

يّن شدن به آن، کوتاهى کرده، معاقب است و هرکس برايش متد

پیش نیامده، يا هوشش وادراکش کم است، عقوبتى ندارد. در باب 

گفتیم: در آخرت عملى ثواب دارد که فقط براى خدا انجام « عمل»

گرفته باشد. میزان عمل، کمى و زيادى نیست بلكه میزان، خلوص و 

تر  ر چه آدمى در عمل، خالصبراى اطاعت امر بجا آوردن است. ه

باشد، براى خدا باشد، تعريف نخواهد؛ حتّى توقّع دعا کردن از 

هر چه باشد ارزشمند است؛ البتّه آن هم  174طرف هم نداشته باشد،

  مراتب دارد و در مرتبه اعاليش موال امیرالمؤمنین علیه السالم

______________________________ 
 .9دهر:  «نكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًالَانُرِيدُ مِ»...  -(1)

                                                 
174  (1)-\i ... «ََلنُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء َوََل ُشُكورًا»\E  :9دهر. 
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 216عدل، ص: 

دهند که  بیت مى است. سه قرص نان جو در سه شب هر کدام از اهل

 شود: برايشان نازل مى« هل اتى»سوره 

گذشته زين جهان وصف 

   سنانش

گذشته زان جهان وصف سه 

  نانش

 

دشمنان اش در اين دنیا همه جا رسید که چقدر  وصف شمشیر و نیزه

اسالم را تارو مار کرد و در آن عالم اعال نیز مالئكه، وصف سه نانى 

 که در سه شب داد، آگاه شدند؛ چون براى خدا بود.

  بخشى از انفاقهاى على علیه السالم

پانصد نخل به دست مبارکش نشانید و بعد که خرما داد، معیشت 

ان آنان تقسیم اى از فقرا را تأمین کرد. دوازده هزار درهم می عدّه

اى نازل نشد، آن حال انفاق در آن سه شب  کرد، ولى آيه، يا سوره

چه بوده، ندانم. يا در موضوع خاتم بخشى على علیه السالم که در 

رکوع اشاره به سائل کرد و او انگشتر را گرفت و رفت، در اين هنگام 

و رسول خدا صلى اهلل علیه و آله رسید و از سائل جريان را پرسید 
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پس از رسول خدا، امام،  175را تالوت فرمود.« واليت»آيه شريفه 

رهبر و سر پرست شما کسى است که در حال رکوع، زکات داد. يك 

سخنى بى ارزش  انگشتر بیشتر نبود، امّا اين همه ارزش داشت.

اند: نگین اين  بعضیها نوشته  درباره انگشترى على علیه السالم

د، يا آن انگشتر در دست يكى از انگشتر، قیمت خراج شامات بو

اعیان مشرکین بوده که به شمشیر على علیه السالم کشته شد و على 

 را علیه السالم آن

______________________________ 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ » -(1)

 .55مائده:  «کَوةَ وَهُمْ رَا کِعُونَوَيُؤْتُونَ الزَّ

 217عدل، ص: 

برداشت، چون انگشتر خیلى گرانقیمت بود، لذا آيه نازل شد. راستى 

که برخى چقدر از مطلب بدورند. على علیه السالم بزرگتر از آن 

است که انگشتر چند میلیونى در دست کند، با وجود آن همه گرسنه 

طى غالباً انگشترها را با عاج درست در مدينه. در زمان سختى و قح

کردند، نقره هم نبوده است امّا ممكن است نگینش عقیق بوده  مى

خواهند على علیه السالم يا کارش را بزرگ جلوه  است. برخى مى
                                                 

175  (1)-\i « ََّا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ءَاَمُنواْ ال  .55مائده:  E\«ِذيَن يُِقيُموَن الصََّلوَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكوَة َوُهْم رَا ِكُعونَ ِإمنَّ
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دهند، به خیال خام خودشان انگشتر میلیونى را به دست على علیه 

 کنند. السالم مى

 علیه و آله و فروش آن براى هديه سلطان حبشه به پیامبر صلى اهلل

 فقرا

که در خفا اسالم اختیار  -سلطان حبشه»در بحاراألنوار است که: 

هدايايى براى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرستاد  -کرده بود

جمله چراغى براى مسجد النّبى و فرش زربافت براى  که از آن

علیه و آله  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بود. رسول خدا صلى اهلل

را به بازار  فرش را به على علیه السالم داد. آن حضرت، روز بعد آن

آورد و مشترى طلبید ولى از بس گران بود، کسى نبود که بتواند آن 

اش بكنند و پس از آن  را بخرد لذا بنا شد فرش را قطعه قطعه

فروخت و پولش را میان فقرا تقسیم کرد به قسمى که وقتى به خانه 

قیمت واقعى  176«.يك درهم از آن را همراه خود نداشتآمد 

نويسى على علیه السالم  اى کسى که مى  انگشترى على علیه السالم

انگشتر میلیونى به دست داشت، على علیه السالم کسى بود که يك 

روز فرش زرباف را براى خودش نگاه نداشت، آن وقت انگشتر چند 

                                                 
 .329/ 1مدينة املعاجز:  -(1)  176
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را يك روز به يك نفر فقیر  کند و آن میلیون درهمى را به دست مى

 دهد؟! مى

______________________________ 
 .329/ 1مدينة المعاجز:  -(1)

 218عدل، ص: 

اين خالف عدل است که در چنان زمانى، انگشتر کذايى را نگهدارد. 

بنده خدا چون ديده آيه واليت نازل شده، به خیالش بايد خیلى 

ين فضیلت راجع به عمل نیست داند ا قیمتى باشد، در حالى که نمى

بلكه راجع به نیّت است. اخالص على علیه السالم و حال آقا و 

صدقش مهم بود. آن انگشتر از همین انگشترهايى بوده که به دست 

 همه است.

  از على آموز اخالص عمل

ايد. فقط ياد آورى  را همه شنیده« عمرو بن عبدود»يا قضیّه مشهور 

 است.

خواهد سرش را جدا کند، او آب دهان به صورت  هنگامى که آقا مى

اندازد که بدترين اهانتهاست. آن حضرت از روى  حضرت مى
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کند و پس از لحظاتى  خیزد و شروع به قدم زدن مى اش بر مى سینه

کند. از خود آن حضرت  رود و خالصش مى چند به سراغش مى

شم، خاطر دفع خ در آن لحظه، ترسیدم به»منقول است که فرمود: 

 «.سرش را جدا کنم و کاملًا براى خدا نباشد

  از على آموز اخالص عمل
 

شیر حق را دان منزّه از 

  دغل

او خدو انداخت بر روى 

   على
  افتخار هر وصىّ و هر ولىّ

 

  تر از عبادت جن و انس ضربت خالصانه على علیه السالم با فضیلت

ر است. وقتى اوقاتت تلخ ضمناً در حالت خشم، تغییر حال، خیلى مؤثّ

شد، خودت را به کارى سرگرم بدار، تشفّى غیظ و دل خنكى کجا و 

خدا  کار براى خدا کجا، لذانسبت به کار على علیه السالم، رسول

ضربة علىّ يوم الخندق أفضل من عبادة » صلى اهلل علیه و آله فرمود:

 177«.الثّقلین

                                                 
 .287/ 2شجره طوىب:  -(1)  177
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______________________________ 
 .287/ 2طوبى: شجره  -(1)

 219عدل، ص: 

آن ضربت على علیه السالم در آن روز، از عبادت جن و انس باالتر »

رسد؛ براى دنیا  هرکس هر عملى کرده باشد، به جزايش مى«. است

کردى ممكن است به آن برسى، براى آخرت کردى حتماً به آن 

گردد، رسى؛ مثلًا صدقه دادى که مالت زياد شود، يا بال از تو دور  مى

رسى، اگر براى ثواب آخرت هم کردى، حتماً به آن  به آن مى

 178رسى. مى

 گفتگوى بهلول با هارون درباره نامگذارى مسجد

دوند ولى به آن  بسیارى هستند که شبانه روز براى دنیا مى

کنند که مالشان زياد شود، يا  رسند و چه اشخاصى که جان مى نمى

ساخت،  هارون مسجد مى»ند: شود. گوي به مقامى برسند ولى نمى

سازم.  کنى؟ گفت: براى خدا مسجد مى بهلول رد شد و گفت: چه مى

بهلول گفت: ممكن است نامش را مسجد بهلول بگذارى؟ گفت: من 

کشم، به اسم تو کنم؟ بهلول گفت:  دهم، زحمتش را مى پولش را مى

                                                 
178  (1)-\i «ُكورًاََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمن  َفُأْولِئَك َكاَن َسْعُيُهم مَّشْ   َوَمْن أَرَاَد ا ْْلَِخرََة َوَسَعى»\E  :19اسراء. 
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که  سازم، بگو: براى اين گويى براى خدا مسجد مى خوب پس چرا مى

ناخالصى در  «.سازم مردم بگويند هارون مسجد ساخته، مسجد مى

در جريان انقالب، چه   اعمال برخى از افراد سیاسى در عصر انقالب

اشخاصى در رژيم گذشته و جهاد بر ضدّ طاغوت، صدمه ديدند، 

زندان رفتند، يا تبعید و شكنجه شدند. بسیارى از اين کاسبها صدمه 

اب خداست يا نه، امّا بعد معلوم شد بعضى ديدند، معلوم نبود به حس

 مزد

______________________________ 
لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئِكَ کَانَ   وَمَنْ أَرَادَ ا لْأَخِرَةَ وَسَعَى» -(1)

 .19اسراء:  «سَعْیُهُم مَّشْكُورًا

 220عدل، ص: 

افتاده است. من  خواهند و گفتند: من زندان رفتم، ديگرى جلو مى

شود  در گذشته سر و صدا کردم، ديگرى مقام يافته است. معلوم مى

شوى و غرض و مرضى در  طور ناراحت مى براى خدا نبوده که اين

خواهند،  کار بوده و گرنه در برابر عمل خالص که پول يا مقام نمى

پس براى خدا چه شد؟ همین که توقّع داشت پاداشى ببیند، معلوم 

 عملش خالص نیست. شود مى
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  رياى مقارن و متأخّر؛ باطل کنندگان عمل

رياى متأخّر نیز مبطل عمل »فرمايند:  بعضى از فقها در باب نیّت مى

طورى که  يعنى همان«. گونه که رياى مقارن مبطل است است همان

هنگام عمل اگر کسى در اثناى عبادت، ريا کرد، عمل او باطل 

گردد  کرد نیز موجب بطالن عملش مى شود، پس از عمل اگر ريا مى

رساند که خدا  مثلًا نماز شبى خوانده و بعد به گوش اين و آن مى

توفیق خوبى داد. تا عملش را نمايش داد و به ديگران فهمانید، 

کارش را خراب کرده و اين خطر بزرگى است که مؤمنین بايد از 

ن حبط عمل بترسند. بعضى آفات است که عمل خوب را از بی

باغبان چند ماه زحمت کشیده، موقع میوه،   آفت حسادت برند. مى

برد، اين چیزى نیست. واى از سمّى  زند و همه را از بین مى سم مى

که خودم به درخت عملم بزنم! واى از آفت زدگى عبادت! حسد هم 

 -که همان موريانه است -خورد. ريشمیز مانند ريشمیز، عمل را مى

کند.  خورد و يك مرتبه ساختمان ريزش مى از داخل، چوب را مى

خواهد باشد. در اين جهت فرقى نیست مجتهد، يا اوّل  هرکس مى

 عابد روزگار باشد.

 221عدل، ص: 
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از رسول  179«.فانّ الحسد يأکل الحسنات کما تأکل النّار الحطب»

خدا صلى اهلل علیه و آله رسیده است هرکس کوه، کوه عمل دارد؛ 

اين حسد همچون آتش به انبار هیزم است.  ولى چون حسد دارد،

کند.  واى از عالمى که حسد دارد! تا او را آتشى نكند رهايش نمى

يك عمر زحمت کشیده، جان کنده لكن اين آفت را در کنارش 

 پرورش داده است.

 حسادت برخى نسبت به امام امّت!

ل شناسند که در علم معقول و منقو که امام امّت را مى برخى با اين

استاد و در زهد و تقوا کم نظیر است، با وصف حال، نسبت به او 

حسادت مى ورزند! اگر کسى حسدش را بورزد که چرا ايشان جلو 

افتاد، با او چه بايد کرد؟! اى منافقین! انصاف بدهید. به قول قرآن 

کند سزاوار پیروى  آيا کسى که به سوى حق رهبرى مى»مجید: 

که او را راه  برد جز اين اه به جايى نمىکس که ر کردن است، يا آن

 اثبات بى سوادى بنى صدر مغرور در کتاب تضاد و توحید 180«.ببرند

صدرى  آيا امام امّت به پیروى کردن سزاوارتر است يا رجوى و بنى

که معلوم نیست چه خوانده است؟ او معنى الفاظ قرآن را هم 

                                                 
 .255/ 73حباراْلنوار:  -(1)  179
180  (2)-\i ... «َيِهّدى ِإَلَّ َأن يُ ْهَدى  .35يونس:  E\«َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ   أََفَمن يَ ْهِدى ِإَل احلَّْق َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع أَمَّن َلَّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  312 

از فضال، سى آيه فهمید. در کتاب تضاد و توحیدش به قول يكى  نمى

قرآن را غلط معنى کرده است، نه از فقه، نه کالم و نه تفسیر از 

کدام خبرى ندارد، کجا درس خوانده است؟ هر چند ادّعاى  هیچ

علم دارد!! آن وقت او را بر امام امّت برگزينند، با آنچه از او  130

 ايد ديده و شنیده

______________________________ 
 .255/ 73نوار: بحاراأل -(1)

أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّايَهِدّى إِلَّا أَن »...  -(2)

 .35يونس:  «فَمَا لَكُمْ کَیْفَ تَحْكُمُونَ  يُهْدَى

 222عدل، ص: 

آيد  کردنهايش، با اين همه هواى نفس، آيا عاقلى مى« من، من»از 

أَفَمَن يَهْدِى »...  ؟ اين کفر جحود است.صدر قرار دهد امامش را بنى

کس که در  کند، آن کس که هدايت به حق مى آيا آن ...«.إِلَى الْحَقّ 

کس که ديروز با  جماران است، سزاوار متابعت کردن است، يا آن

خفّت و خوارى به سوى پاريس فرار کرد؟ تمام اين حق کشیها و بى 

ى آنها وعده داده شده است؛ انصافیها مورد مؤاخذه است. عذاب برا
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کسى که حق را پس از ظهورش منكر شود و باطل را پس از ظهور 

 بطالنش، پیروى کند.

  عبادت بودن اطاعت از ولىّ فقیه

اجر آخرتى میزانش با خداست؛ يعنى در عالم ديگر، آن عملى 

ارزش دارد که براى اطاعت او باشد، نه نفس و هوا و نه دلبخواه. 

از روى دل خواستن ارزش ندارد و کمترين عمل با بهترين عمل 

اخالص و از روى اطاعت، ارزشمند است. واليت فقیه را قبول کردن؛ 

يعنى پیش خودکار نكردن و حرف شنیدن، قلدرى نكردن و روى 

قانون عمل کردن، رأى من و نظر من کنار رفتن، واليت را بپذيرد و 

دانید صد در صد هر کس اطاعت ولىّ امر کند و حرف بشنود. يقین ب

از روى اطاعت امر نايب امام زمان )عج( روز جمعه آخر رمضان، 

مرگ بر اسرائیل و مرگ بر  روز قدس راهپیمايى کند، با فرياد:

، هر قدمش حسنه است. روى میزان اطاعت امر است نه راجع آمريكا

به راه رفتن و در برابر آفتاب بودن است. روى میل خودت کار نكن، 

مى از روى اطاعت بردار، خیلى ارزش دارد، امّا کیلومترها روى قد

 خواست نفس و میل خود رفتى، ارزشى ندارد.

 223عدل، ص: 
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  مراقب بودن از ورود ريا در اعمال

چه بسا بسیارى از عبادتهاى ما جزء سیّئات ما باشد. هر عبادتى که 

ى، نمايش در آن باشد، جزء گناهان است. خیال کردى پولى داد

سفره انداختى تا اسمت را ببرند؟ براى حسین علیه السالم چه 

کردى؟ هر عملى که براى اطاعت واليت فقیه کردى کمش هم زياد 

گويد: من نزد  است؛ دو نفر مريض هستند، يكى روى میزان عقل مى

خواهم دردم را تشخیص دهد و دوايم بدهد و  روم، از او مى دکتر مى

گويد: من خودم  شود. امّا ديگرى مى ىبندد و خوب م به کار مى

ام، پدرم طبیب بود، من احتیاجى به ديگرى  ها کرده عمرى تجربه

خورد که  کنم لذا چیزهايى مى ندارم و روى تجربه خودم کار مى

شود. پیش خود هر دوايى به هر خوبى  برايش مضرّ است و بدتر مى

 آيد. مى هم بخورى، غلط است. بهترين کارها بدترين از کار در

کسانى بودند در هر شهرى،   توهین به علما با تحريك منافقین

صدر کردند. چقدر  نمازگذار و روزه بگیر؛ ولى پیش خود کمك بنى

کنند. از پارسال،  که خوب کارى مى شرّ از آنها سر زد، به خیال اين

کردم اوّل با کنايه و  ها اعالن مى ده ماه و نه ماه قبل که من در خطبه

گرفتند که چرا  ره و بعد با صراحت که بعضیها به من ايراد مىاشا

کردند و  کنى، پیش خود کارى مى رياست جمهورى را تضعیف مى
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  مرحوم بهشتى  آن نادان به 181کنند. کردند خوب مى گمان مى

کردند آنها هم  کرد، بعضى از مردم هم ندانسته خیال مى جسارت مى

است، اينها زيانكارترين افراد  بايد جسارت بكنند به خیالشان خوب

کوشند و  هستند. بدبخت ترين افراد کسانى هستند که در راه شرّ مى

  خیال

______________________________ 
 .104کهف:  «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»...  -(1)

 224عدل، ص: 

  کسانى که به گیرند. اى کنند و حقّى را مى کنند کار خیر مى مى

پذيرفتید،  کرديد، تزريق منافقین را مى جسارت مى  آقاى بهشتى

کرديد عملى که پیش خود کردى  چون پیش خود اين کارها را مى

ندارى، حتّى چه بسا در صفحه سیّئاتت هست. امّا اگر از روى اطاعت 

را دارى، هر چند اطاعت از  ولىّ امر کردى نه نفس و هوايت، آن

اى از آن بزرگوار باشد. در ظرف اين چند سال، چقدر  اعالمیّه

 خیرات از اين ملّت سرزد که از ولىّ امر اطاعت کردند.

  هدر دادن خدمات گذشته با انكار حق

                                                 
181  (1)-\i ... « َُصْنًعا َوُهْم ََيَْسُبوَن أَن َُّهْم َُيِْسُنون»\E   :104كهف. 
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« انكار حق»دهد،  از جمله چیزهايى که خدمات گذشته را هدر مى

 است.

کسانى که در گذشته در ترويج اسالم کوشیدند، در براندازى 

هلوى، خدمات شايانى کردند لكن حاال از اطاعت امام حكومت پ

سرزنش  اند. اند، تمام خدمات گذشته شان را هدر داده بیرون رفته

اى از قرآن مجید  آيه  شدن کوفیان توسّط حضرت زينب علیها السالم

را حضرت زينب علیها السالم درب دروازه کوفه خواند. من اين آيه 

ل با مسلمین بودند و خدماتى به اسالم که تا چندى قب را براى کسانى

خوانم. درب دروازه کوفه حضرت  کردند، ولى حاال برکنارند مى

زينب علیها السالم نگاه کرد جمعیّت خلق با منظره سرهاى بريده و 

دانید چه  آيا مى» خالصه چند جمله که سخن گفت و تذکّراتى داد و:

ه را پاره پاره کار کرديد، جگر رسول خدا صلى اهلل علیه و آل

شیون از زن و مرد کوفى بلند شد. آن وقت حضرت زينب  «.کرديد

 علیها السالم فرمود:

 225عدل، ص: 
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يا اهل الختل والغدر تبكون ... انّما مثلكم کمثل الّتى نقضت غزلها »

 182«.من بعد قوّة انكاثا

 کارى احمقانه از پیرزنى ثروتمند

بود که کمى نقصان عقل  در زمان جاهلیّت و قبل از اسالم، زنى

داشت. چندين کنیز و مال فراوانى هم داشت. از صبح خودش و 

تابیدند. يك هفته هر روز از صبح تا  ريسیدند و مى کنیزانش پشم مى

گفت: همه را باز کنید! دوباره همان  بافتند، بعد مى شام بندها را مى

ب به گرفت. قرآن مجید خطا شد و باز از سر مى پشم روز اوّل مى

طور نباشید. کسانى در رژيم گذشته  کند که شما اين مسلمین مى

گويند ما انقالب کرديم ولى  زندانها رفتند، تبعیدها شدند، حاال مى

کند اين و آن را جلو  ديگران جلو افتادند؛ امام اشتباه مى

که اسالم بر سر  اندازد. تو براى چى به زندان رفتى؟ براى اين مى

همان وقت هم براى غرض و مرضى بوده است. ديگر  کار بیايد، نكند

گذارد، با يك کلمه اهانت به امام امّت، هر  براى خودش چیزى نمى

وَلَاتَكُونُواْ » دهى. اى مسلمانان! خدمتى که کرده باشى، به باد فنا مى

ید. آنچه بافتید، باز نكن 183...«.کَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكثًا 

                                                 
 .311مقتل مقّرم:  -(1)  182
 .92حنل:  -(2)  183
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يك ماه رمضان روزه گرفتید، دعا خوانديد، نماز جماعت حاضر 

 را از کف ندهید. شديد، آن

______________________________ 
 .311مقتل مقرّم:  -(1)

 .92نحل:  -(2)

 226عدل، ص: 

 

  معاف بودن مستضعفین قاصر از عذاب الهى

 

أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّیهُمُ ا لْمَلئِكَةُ ظَالِمِى »

مُسْتَضْعَفِینَ فِى الْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا 

فَأُوْلئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِیرًا* إِلَّا ا لْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرّجَالِ 

خالصه  184«.ءِ وَا لْوِلْدَا نِ لَايَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَايَهْتَدُونَ سَبِیلًاوَالنّسَآ

ثواب و عقاب در آخرت در برابر »بحثهاى اين دو سه روز، راجع به 

در جهت عقايد گفتم اگر کسى با ايمان برود، «. عقايد و اعمال بود

                                                 
 .98 -97نساء:  -(1)  184
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اد برايش خواهد بود. اعتق -که خلود در بهشت است -ثواب آخرتى

طورى که در دلش  به وحدانیّت خدا و رسالت خاتم األنبیاء و معاد به

جا کرده و او را به عمل واداشته باشد، اگر خشوع قلبى بود، باألخره 

شود؛ امّا اگر با ايمان نرفت، آيا همیشه در عذاب  بهشتى مى

اى که از سوره  ماند؟ بلى، اگر با تقصیر بود، نه قصور. همین آيه مى

اش اين است: کسانى که مالئكه جانشان را  الوت شد، ترجمهنساء ت

گويند )حاال  اند، به آنها مى که به خود ستم کرده گیرند در حالى مى

میريد(: کجا بوديد، اين مدّت عمرى که خدا به شما  که با کفر مى

داد، چرا خداشناس نشديد، خود شناس، حالل و حرام شناس 

 نشديد؟

______________________________ 
 .98 -97نساء:  -(1)

 227عدل، ص: 

حاال اين ضعف از نظر مكان «. ما در زمین ضعیف شده بوديم»گويند: 

بود؛ مثلًا در شهرى که دشمن غالب بود و امكان تحصیل معارف براى 

مسلمانان نبوده است، يا چیز ديگر. مالئكه مأمور قبض روح به آنان 
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ود که در آن سفر کنید و به آيا زمین خدا فراخ نب»گويند:  مى

 «.شهرهاى اسالم برويد و معارف دينتان را ياد بگیريد؟!

  لزوم هجرت براى آموختن معارف دينى

توانستید به شهر  مثلًا مالئكه گويند: اگر در شهرتان عالمى نبود، مى

جا ياد بگیريد. پاکه داشتید، وسیله  ديگر برويد و مراسم دينتان را آن

يض بايد عقب طبیب بدود و از او درمان بجويد. که داشتید. مر

گويند: چرا  ها عالمى ندارند، وقتى به آنها مى بسیارى از اين قريه

آيد؟ چرا به  گويند: کسى به سراغ ما نمى معلومات دينى نداريد، مى

اى يك يا  بايد از هر قريه»کنید )آيه نفر(:  يك آيه قرآن عمل نمى

ايند و علوم دينى را فراگیرند و چند نفر در مرکزهاى علمى بی

اگر مردم به اين  185«.برگردند احكام خدا را به ديگران برسانند

تشابه برخى از جوامع بشرى به  اند. واجب عمل نكردند همه مسؤول

زنید: بهدارى نداريم، دکتر نداريم،  طورى که داد مى همان  قبرستان

خودتان يك نفر يا  زنید روحانى نداريم؟ مردم! از میان چرا داد نمى

 چند نفر صاحب استعداد پیدا

______________________________ 
وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ » -(1)

                                                 
185  (1)-\i «ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ لّديِن َولِيُنِذُرواْ قَ ْوَمُهْم َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ َكآفًَّة فَ َلْوََل نَ َفَر ِمن ُكّل ِفْرَقٍة ّمْنُهْم طَآئَِفة  لَّيَتَفقَُّهواْ ِِف ا»\E  :122توبه. 
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لَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ طَآئِفَةٌ لّیَتَفَقَّهُواْ فِى الدّينِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِ

 .122توبه:  «يَحْذَرُونَ

 228عدل، ص: 

شود و به حوزه علمیّه بیايد. از چندين سال قبل اتمام حجّت کرديم 

پذيريم. چند سال درس بخواند و برگردد، واى به  که بیايید ما مى

جا گورستان است.  اى که در آن عالم و روحانى نباشد! آن قريه

از جماعت خوانده نشود، اوّل وقت، صداى اذان اى که در آن نم قريه

در آن بلند نشود، قبرستان است. عذر نداريد که عالم نداشتیم، 

دوى، براى دينت هم برخیز و دنبال عالم برو.  چطور براى شكمت مى

رود، شما هم طبیب روحى  طور که مريض دنبال طبیب مى همان

عالم در اختیار  پذيرند که بگويى خواهید. فردا عذرت را نمى مى

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا »...  دهند: نبود، پاسخت مى

آيا زمین خدا وسیع نبود که در آن مسافرت کنید، دنبال  186...«.

عالم روحانى برويد و احكام دينتان را ياد بگیريد. مگر کسانى که 

 نقصان داشته باشند. وسیله نداشته باشند و از حیث ادراك،

                                                 
 .97نساء:  -(1)  186
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گويیم: هرکس به ايمان، دسترسى داشته و کافر  طور کلّى مى ما به

مرده است، همیشه در عذاب است و امّا اگر به راستى مستضعف بوده 

و يا دسترسى نداشته باشد، او معذور است. چه بسیار اشخاصى که در 

ر تا آخر، چین و قعر آفريقا که دسترسى به اسالم ندارند و از اوّل عم

اسم اسالم هم به گوشش نخورده است، چنین انسانى را عذابش 

جا قبح عقاب بالبیان  کنند که چرا مسلمان نشدى، به اصطالح اين نمى

 است.

 پاداش عمل در برابر نیّت خیر يا شرّ

، گفتیم: کار خوب در آخرت میزان ديگرى «اعمال»امّا راجع به 

 دارد. آنچه در

______________________________ 
 .97نساء:  -(1)

 229عدل، ص: 

که زياد باشد.  آخرت ارج دارد، آن است که براى خدا باشد نه اين

اگر کافرى کار خیرى کرد، يك وقت هست واقعاً در برابرش مالى و 

کنند، ياچیزى کشف  در آمدى داشته؛ مثلًا کسانى که اختراعى مى

جاست که  یرند، اينگ العمل خوبى هم دربرابرش مى کنند، حق مى
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جايعنى در دنیاصاف شده است. امّا اگر توقّع پاداش  حسابش همین

مادّى در برابر اين اختراع و خدمت نداشت؛ چون ايمان به خدا 

ندارد، براى خدا هم نبوده که از خدا طلبكار باشد و توقّع مادى هم 

م حات»دارد به خلق خدمت کند مانند  از افراد ندارد، فقط دوست مى

 «.طايى

 187 العاده حاتم طايى ايثار و احسان فوق

اى نداشته، امّا  حاتم طايى پیش از اسالم بوده و از ايمان به خدا بهره

کرده است؛ حتّى  صفت خوبى داشته که هیچ وقت سائل را رد نمى

کنند وقتى در قبیله طىّ، قحطى شد، خود حاتم و  نقل مى

ى هم در بساط او نبوده است. اش گرسنه خوابیدند و لقمه نان خانواده

ام.  نصف شب سائلى درب منزلش ناله کرد و گفت: من از فالن قبیله

در قبیله ما قحطى غوغا کرده و ناله هايشان را بلند کرده است، من 

کنم. حاتم با  روم و کارى برايتان مى شان دادم که نزد حاتم مى وعده

بى نزد اين قبايل که هیچ نداشت، اسبش را تقديم کرد. اسب عر اين

العاده ارزش داشت، مع الوصف اسبش را داد تا ببرند و بكشند.  فوق

                                                 
ه دهخدا درباره حات طاىي زدند) فرهنگ معني(. در لغتنام بدو مثل مى حات بن عبداللَّه بن سعد طاىي مكّن به ابو سفانه از قبيله طّى، در دوران جاهلّيت، مردى جوامنرد و خبشنده بود و عرب در سخا و كرم -(1)  187

 مطالب قابل توّجهى نقل شده است، مراجعه شود.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  324 

خواهد، نه استفاده مادّى و  سخاوتى که دارد، در برابرش چیزى نمى

 نه معنوى؛ چون عقیده به خدا ندارد.

______________________________ 
ه از قبیله حاتم بن عبداللَّه بن سعد طايى مكنّى به ابو سفان -(1)

طىّ، در دوران جاهلیّت، مردى جوانمرد و بخشنده بود و عرب در 

زدند )فرهنگ معین(. در لغتنامه دهخدا  سخا و کرم بدو مثل مى

 درباره حاتم طايى مطالب قابل توجّهى نقل شده است، مراجعه شود.

 230عدل، ص: 

 مؤثّر بودن کار خیر از مؤمن و کافر

ن قسم کارهاى خیر، حتماً مؤثّر خواهد طبق بسیارى از روايات، اي

بود، خصوص نسبت به حاتم طايى؛ چون بهشت منحصر به مؤمنین 

اى ندارد؛ ولى در آن محلّى که در جهنّم  است لذا او از بهشت بهره

است، حائلى از آتش براى اوست. سخاوتش به منزله حجابى میان او 

به خلق  شود، همین خدمت شود، عمل خوب ضايع نمى و آتش مى

خورد، خداوند يا در همین دنیا به  بدون توقّع پاداش، به کارش مى

شود  فرمايد، يا در آخرت برايش سبب تخفیف عذاب مى او تالفى مى

و آرامش نسبى برايش خواهد بود. پس کافر اگر غرض دنیوى، يا 
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 اخروى در برابر کار خیرش نداشته باشد، کارش بى اثر نخواهد بود.

و امّا مقدار ثواب، هیچ کس نتواند   از برخى از توهّماتلزوم پرهیز 

براى عمل خودش میزانى براى ثواب پیدا کند. مؤمن، مفاتیح را باز 

اللّهمّ أدخل على أهل القبور » خواند: اگر کسى دعاى: کند و مى مى

شود،  اش پاك مى را تا آخر را بخواند مثلًا گناه چهل ساله «السّرور

قسم روايات، راجع به مرتبه کامل خواننده اين  مواظب باش که اين

دعاست. ثواب از يك حسنه هست تا میلیونها حسنه. اگر يك گناه هم 

اش را بر خودت تطبیق  که مرتبه کامله پاك شود خوب است نه اين

کنى؛ دو رکعت نماز بخوانى و ثواب صد شهید داشته باشى، تا 

. احمق دو رکعت نمازخوان کى باشد و حضور قلبش چگونه باشد

خواند و منتظر است مالئكه بر او نازل شود و تا چیزى  نماز مى

 خواست فوراً اجابت گردد. خیال کردى در زيارت عاشورا خواندى:

 و گفتى: اى کاش! «يا لیتنى کنت معكم»

 231عدل، ص: 

شدم، راجع به تو است که هر کس  من هم با شما بودم و رستگار مى

 ثواب شهداى کربال را دارد.اين جمله را بگويد 

  تشابه کربالى ايران به کربالى امام حسین علیه السالم
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بگويیم، بايد  «يا لیتنى کنت معكم فافوز فوزاً عظیما»  مثل ما هر چه

همراهش هم بگويیم: خدايا! رسوايم نكن. حاال اگر صحراى کربال 

چه رفتى؟ هم اکنون جبهه جنگ نیز اسباب امتحان است،  بودى، مى

کنند.  توانند جبهه بروند ولى مضايقه مى بسیار افرادى که مى

کند؟ آن روز جنگ  بفرمايید اين هم صحراى کربال. چه فرقى مى

جا صدّام  جا يزيد بود و اين دين بود، امروز هم همین مسأله است. آن

 است.

آن روز حمله به اسالم بود و امروز هم حمله به اسالم است. آن روز 

ین علیه السالم بود و امروز هم ظلم بر ذرّيّه حسین علیه ظلم بر حس

السالم است. بلى اين رزمندگان عزيز اگر در عاشورا هم بودند در 

يا » کردند. او اگر بگويد: کربال به امام حسین علیه السالم کمك مى

برد؛ امّا اگر نظیر اين مرد  ، ثواب شهداى کربال مى«لیتنى کنت معكم

کنم باشد، توقّع نداشته باشد چنین ثوابى  ىمحترمى که عرض م

که  -يكى از رفقاى جماعت متفاوت بودن ادّعا با مدّعا داشته باشد.

سالیان متمادى در جماعت مسجد جامع حاضر بود و به رحمت خدا 

پس از يك عمر، حاال خداوند مرا نزد خودم »گفت:  مى -رفته است

؛ اى  لیتنى کنت معكميا گفتم: رسوا فرمود! من تاکنون مكرّر مى
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حسین! واى اصحاب حسین! اى کاش! من هم با شما بودم و خیال 

 کردم ثواب شهداى کربال را خواهم داشت. مى

 232عدل، ص: 

گفتند  طور که اهل منبر مى شب در خواب، جريان کربال را آن

مالحظه کردم لشكر حسین و لشكر ابن سعد در برابر هم قرار گرفتند 

خیام حسین رفتم و مرا جزء اصحاب حسین علیه  و من هم رو به

 السالم راه دادند و آن وقت بنى هاشم يكى يكى به میدان رفتند.

به میدان رفت، من پشت سر امام حسین علیه السالم   قاسم بن الحسن

اش بلند شد، از اسب  بودم. قاسم که به میدان رفت و صداى ناله

ا عبداللَّه علیه السالم به من افتاد، پیش خودم گفتم: اآلن است که اب

بفرمايد حاال تو به میدان برو و باألخره کشته شدن در کار است. 

چشم آقا را پايیدم که مرا نبیند، عقب عقب کنار رفتم و بعد به سرعت 

پا به فرار گذاشتم، به قدرى در فرار کردن التهاب داشتم که از 

شود، امّا به  مىزبان بازى خیلى «. سرعت دويدن از خواب پريدم!

شود مرد کیست  شود هنگام امتحان معلوم مى ادّعا که کار درست نمى

 و حاضر باشد جانش را در راه خدا بدهد و گذشت داشته باشد.

 لزوم پرهیز از محاسبات غلط
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 در باب ثواب، مقدارش به دست خداست. پیش خودت حساب نتراش.

ام ودو  م دادهام پس هفتاد هزار حج انجا يك زيارت مشهد رفته

رکعت نماز کذايى خواندم، فالن ثواب را دارم، وقتى از خواب 

فهمى که اينها راجع به تو نبوده است. منكر  جستن کردى، مى

گیرى درست نیست. اجر از يك  گويم: اندازه احاديث نیستم بلكه مى

داند من  حسنه هست تا هفتاد هزار حسنه. اگر قبول شود، خدا مى

اى هم بدهند،  باشم. به مثل امثال ما اگر حسنه اش کدام مرتبه

 سپاسگزاريم، مبادا غرور ما را بگیرد.

 233عدل، ص: 

  تفاوت از زمین تا آسمان است

دو »از خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله مروى است که فرمود: 

کنند، در  شوند و باهم تمام مى نفر نمازگزار با هم مشغول نماز مى

ثواب فاصله بین اين دو از زمین تا عرش است. در  حالى که در

«. صورت، هر دو مثل هم، امّا در باطن چیز ديگر است )ما چه دانیم(

  حسین علیه السالم، عزادارى امثال ما دارد، عزادارى هم همچون

دارد. خیال نكنید همه   حجّة ابن الحسن العسكرى علیه السالم

 نواخت است. غرور شما را نگیرد. يك
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زند، حتماً ثوابهاى فوق العاده بر  خیال نكنید عملى که از ما سر مى

آن مترتّب است بلكه آدمى بايد به هر خیرى روى آورد و امیدوار 

شود از عباداتش بايد  باشد خدا به کرمش با او معامله کند. گاه مى

توبه کند؛ چون اخالص نداشته است. مطلب خیلى دقیق است. پس 

ان و اخالص باشد، عمل اجر دارد واجرش را جز در آخرت اگر ايم

تواند تعیین کند، امّا اگر ايمان در کار نبوده وعمل  خدا کسى نمى

خیر براى دنیا بوده که اجرش را برده وگرنه تخفیف در عذاب 

متفاوت بودن گنهكار مسلمان با بت پرست گنهكار و دانا  خواهد بود.

گناه در آخرت چگونه است؟ امّا نسبت به گناهان چطور؟   با جاهل

کند يا نه؟ و آيا گنهكار  مسلمان گنهكار با بت پرست گنهكار فرق مى

کند يا نه؟ در دو جهت بايد بحث شود:  دانا باگنهكار نادان فرق مى

دانست فالن کار  جهت اخیرش که دانا و نادان باشد، گنهكارى که مى

ا ندانستنش از کس که ندانست حاال ي حرام است و بجا آورد، با آن

  دانست و کوتاهى هم در ندانستن روى عذر باشد؛ يعنى واقعاً نمى

 234عدل، ص: 

نداشته، اگر مقصّر بوده که معذّب است، ولى اگر قاصر باشد مثلًا در 

سالگى عیال گرفته و بعد معلوم شد که اين زن بر او  16يا  15سنّ 
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رادرش عمل حرام اش بوده، يا قبلًا با ب حرام بوده، خواهر رضاعى

انجام داده است و پس از چند سال حكم مسأله را فهمید که آن زن 

دانسته  هايش عقاب ندارد، چون نمى برايش حرام بوده است، گذشته

شود گفت: چرا ياد نگرفته؟ کسى که يك سال بیشتر از  است نمى

شود به او اعتراض کرد که چرا تمام مسائل  تكلیفش نگذشته است نمى

ندانسته است؛ البتّه هر مسلمان هنگام ابتال به مطالبى، بايد  دين را

احكامش را بداند؛ يعنى اگر شما مسائل حج را ندانستى و استطاعت 

گويند چرا مسائل حج را ياد نگرفتى، امّا اگر  هم نداشتى، به شما نمى

 شود. استطاعت پیدا کردى، برايت ياد گرفتن مسائل حج واجب مى

تا زن نگرفتى، احكام نكاح را هم  ام مورد ابتالوجوب آموختن احك

واجب نیست بدانى، امّا وقتى ابتال پیدا شد، بايد بفهمى کدام زن 

الفقه ثمّ » حالل است و کدام حرام، مبادا اين زن در عدّه باشد.

اوّل بايد احكام بیع را ياد بگیرى و بعد مشغول معامله  188،«المتجر

ا بدانیم که چه خوراکیها حالل و چه شوى و بايد مسائل اکل و شرب ر

گفتند: کنار بازار، دنبالن )تخم برّه( گذاشته بودند و  حرام است. مى

دانید  فروختند، چرا چنین باشد، اين شهر اسالم است؟ مگر نمى مى

خوردن دنبالن حرام است. در عقاب اعمال هم مانند عقاب عقايد، 

                                                 
 (.117/ 103) حباراْلنوار: E\قال امرياملؤمنني عليه السَلم: معاشر الناس الفقه ُث املتجر واللَّه للرباِف هذه اَلمة أخفى من دبيب النمل على الّصفا i\در روايت چنني است: -(1)  188
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دانسته مثلًا همین  است. اگر کسى نمى« تقصیر»و « قصور»میزان 

  اش بوده موضوع که همسرش خواهر رضاعى

______________________________ 
قال امیرالمؤمنین علیه السالم: معاشر  در روايت چنین است: -(1)

الناس الفقه ثم المتجر واللَّه للربافى هذه االمة أخفى من دبیب النمل 

 (.117/ 103)بحاراألنوار:  على الصّفا

 235 عدل، ص:

اش هست و بعداً فهمید بر او حرام  دانسته که خواهر رضاعى و نمى

بوده، وى تقصیرى در اين مورد نكرده است. امّا اگر احكام مورد 

جا مقصّر و معاقب  توانست، ياد نگرفت، اين که مى ابتاليش را با اين

 است.

  لزوم اجتناب از برخى از گناهان به حكم عقل

رى که بايد عذاب ببیند، همان کفّارى که از نسبت به مقصّر، گناهكا

خبرند، بعضى از گناهان است که اصلًا عقل آنها را  اسالم بى

کند که بايد ترك نمايند؛ مثلًا بت پرست قاصرى است و  راهنمايى مى

خبر است ولى عقلش به  کند، هر چند از حكم قرآن بى دزدى هم مى

حكم عقل هر شخص، گويد: دزدى بد است. يا شرب خمر به  او مى
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مذموم است. اذيّت کردن به ديگرى، هر چند حیوان باشد، خود عقل 

کند. نسبت به اين قسم گناهانى که وجدانش حكم  کار نهى مى از اين

« مقصّر»است بلكه « قاصر»شود گفت  کرد بايد ترك کنى، نمى مى

 است. اگر منافقین، اسالم را به درستى نشناختند، امّا بمب گذاشتن و

پذيرد؟ حجّت خدا بر شما تمام  ترور کردن را چطور؟ وجدانتان مى

اى بريزيد چند نفر بر سر سفره افطارى  است. مثل ديشب در خانه

کدام  189اند که آنها را به رگبار ببنديد. اند با شما چه کرده نشسته

کند؟ حیوان درنده هم وقتى گرسنه است،  حیوان درنده چنین مى

درد تا بخورد، امّا شما در خانه مسلمین  ىترى را م حیوان ضعیف

خواهید با اين کار  کنید، براى چه؟ اگر مى ريزيد و ترور مى مى

  را برگردانید که اين آرزو را به« رجوى»

______________________________ 
اشاره به جريان روز در شیراز است که چند نفر منافق به منزل  -(1)

د و آنها را به رگبار بستند و چند نفر بعضى از سرشناسان شهرريختن

 کشته و زخمى شدند.

 236عدل، ص: 

                                                 
 .ريان روز در شرياز است كه چند نفر منافق به منزل بعضى از سرشناسان شهررَيتند و آهنا را به رگبار بستند و چند نفر كشته و زمخى شدنداشاره به ج -(1)  189
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تواند برگردد،  گور ببريد، اگر شاه توانست برگردد، رئیس شما هم مى

تا به  -که خواست ملّت است آنان برگردند -اگر هم برگردند

هاى تیمى آنها را  حسابشان برسند. بر عموم ملّت واجب است خانه

 تا فرد مشكوك ديديد حتماً پیگیرى کنید.گزارش دهند و 

  در قوانین کیفرى، مالك جرم است نه مجرم

گناه از کسى که سر زده، اگر او مقصّر باشد به همان معانى که عرض 

شد، عذاب دارد. حاال آيا بین گنهكاران در قیامت تفاوت هست يا نه؟ 

کند  يك مسلمان گنهكار، در قیامت با يك بت پرست گنهكار فرق مى

گويند: بايد فرق کند تا بین  يا نه؟ بعضى از ضعفاء العقل شیعه مى

مسلمان و بت پرست فرقى باشد، اگر مسلمان به کسى اذيّت کرده، 

ولى زيارت عاشورا هم خوانده، اگر شراب خورده مگر نه پول هم 

خرج کرده است! اين حرف اساس و مأخذى ندارد و حرفى است 

خدايى، عمل مجرم میزان است، نه شخص بدون برهان. در دستگاه 

او. قانون عدل اسالم را در دنیا مالحظه کنید، هرکس هر جرمى 

 کنند: مرتكب شد، هرکس که باشد بر او تنبیه را اجرا مى

زنند، اگر سیّد اوالد پیغمبر هم بود، او را  صد تازيانه مى زانى را يك

راى زنا صد زنند؛ چون میزان، جرم است نه شخص مجرم. خدا ب مى
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تازيانه معیّن فرموده، ديگر قوم و خويشى، يا پیر و جوانى مطرح 

نیست. چه در دنیا و چه در آخرت، میزان عقوبت، خود جرم است نه 

وقتى در صور »شخصیّت و نسب مجرم. صريح قرآن مجید است که: 

طور  در دنیا هم همین 190«.ها نسب نیست شود، میان انسان دمیده مى

 میزان بر پايه عدل است.بايد باشد، 

______________________________ 
 «فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ» -(1)

 .101مؤمنون: 

 237عدل، ص: 

 نجات انسان در عمل کردن به دستور

نیست هم  که شیعه من که شیعه هستم کتك بخورم، آن»که گويند:  اين

، پاسخش را بشنويد. دو نفر «کتك بخورد، پس فرق من و او چه شد؟

رود  اند، يكى دنبال متخصّص مى مريض هر دو بیمارى سختى گرفته

رساند و طبیب طرز مداوا  و به زحمت خودش را نزد طبیب معالج مى

شود.  کند و لذا خوب نمى دهد امّا او به آن عمل نمى را تعلیمش مى

بسیارى از اين پیرزنها تجربه شان بهتر از »گويد:  ش مىرفیق ديگر

                                                 
190  (1)-\i « َفَِإَذا نُِفَخ ِِف الصُّوِر َفََل أَنَساَب بَ ْيَنُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوََل يَ َتَسآَءُلون»\E  :101مؤمنون. 
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آيد و مقدارى دواهاى  ، نزد پیرزن مى«دکترهاى امروزى است

دهد و اين هم خوب  عجیب و غريب و معجونهاى مختلف مى

کس که نزد متخصّص رفته بود و  شود. پس از چند وقت، آن نمى

خه گرفتم چرا خوب نشده گله کند: من که نزد متخصّص فن رفتم ونس

که نزد متخصّص نرفته است باشم و هر دو خوب نشويم؟ اين  مثل اين

حرف از او پذيرفته نیست؛ زيرا تو نزد متخصّص رفتى ولى چه 

کردى جاى اين ايراد  اش عمل نكردى، اگر عمل مى فايده؟ به نسخه

اى کسى که على علیه السالم را پیدا   بى ثمر بودن علم بى عمل بود.

اگر راست بگويى با حسین علیه السالم سر و کار دارى، اگر کردى، 

توانى  راست بگويى، اگر به قولشان عمل نكنى و هالك بشوى، نمى

اعتراض کنى که مگر نه من با على و حسین سروکار داشتم، بايد 

حرف شنوايى داشته باشى و گرنه آن کسى که با على و حسین 

برد و تو هم که به  جهنّم مى سروکار ندارد، او را زنا يا شراب به

 ادّعاى خودت با ايشان سر و کار دارى، به همچنین.

 238عدل، ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  336 

او حرف خدا و رسول را نشنیده چون اعتقاد نداشته، تو هم 

اى، در عمل نكردن با هم  که به آنان اعتقاد داشته اى با اين نشنیده

 فرق نداريد.

  مخارج بى حاصل

ر انجام کباير، مال هنگفتى وصیّت چندى قبل يكى از مشهورين د

کرده بود بدهند تا در حرم حضرت شاهچراغ دفن شود. خیال 

کرد با اين کار که در حرم او را دفن کنند، همه گناهانش پاك  مى

است و آن وقتى است که با آنها « شفع»هم از « شفاعت»شود.  مى

کنى  کنى و خیال مى جفت باشى. اگر تو عملًا با ايشان مخالفت مى

اگر اين گوشت و پوست در حرم بیايد کار تمام است، در حالى که تو 

 پندى ارزشمند از جنازه متعفّن وزير غیر از گوشت و پوست هستى.

داستانى که معجزه هم هست براى تنوّع در کالم عرض نمايم. در 

بحاراألنوار در حاالت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم است و 

طور اختصار  ا در دارالسّالم نقل کرده است، بهر حاجى نورى هم آن

يكى از خلفاى عبّاسى، رئیس الوزرايى داشت که به »اين است که: 

واسطه  راستى خلیفه رهین خدمات اين وزير بوده؛ يعنى خالفتش به

وزارت اين وزير و زرنگى او بود که دشمنان خلیفه را قلع و قمع کرد 
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مريض شد و مُرد. خلیفه براى  و حكومت خلیفه را مستقر داشت. او

جبران خدماتش و احترام بیشترش امر کرد اين رئیس الوزراء را نزد 

جا دفن کنید. جنازه  قبر موسى بن جعفر علیهما السالم ببريد و همان

را بردند و کنار قبر موسى بن جعفر علیهما السالم خاك کردند. نصف 

هترين افراد در که از ب -شب متولّى حرم از سادات جلیل القدر

 در -فضیلت و تقوا بودند

 239عدل، ص: 

مانده است. در خواب  جا مى اى داشته که شب در آن رواق حجره

آيد و حرم  بیند از داخل حرم دود و بوى سوختگى با عفونت مى مى

را اين دود و بو پر کرده است. حضرت موسى بن جعفر علیه السالم 

خلیفه بگو اين چه خیانتى بود که  هم به متولّى امر کرد و فرمود: به

اى بود که براى من فرستادى، نگاه  به من کردى، اين چه همسايه

کن. نگاه کردم ديدم اين بدن مشتعل است، دود و خاکستر از اين 

خیزد. از خواب جستن کردم، درب حرم را باز کردم و  بدن بر مى

م کند و عفونت شديدى نیز در حر ديدم از دود چشم کار نمى

حكمفرماست. فهمیدم اين رؤيا صادقه است و واقعیّت دارد، نه تنها 

ملكوتى بوده بلكه در ملك اثر گذاشته است. صبح اوّل وقت به بغداد 
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رفتم و گفتم به خلیفه بگويید متولّى کاظمین است و پیغام مهمّى براى 

خلیفه دارم. باألخره به خلیفه گفت: چون به من امر کردند ناچارم 

اين چه جنايتى  شما گزارش دهم و جريان خوابش را گفت که: که به

و بعد گفت:   اى براى موسى ابن جعفر آوردى بود که بد همسايه

خودم دود و عفونت را در حرم مشاهده کردم، ديگر تو خود دانى. 

خلیفه فهمید از خیانتى که کرده، خودش هم در خطر است لذا به او 

در آخر وقت، تعدادى کارگر آماده گفت: به کسى چیزى نگو. امشب 

کشیم و جاى  آيم و نعش او را از قبر بیرون مى کن. خودم هم مى

کنیم. طبق قرار، آمدند و قبر را کندند، لحد را  ديگر دفن مى

برداشتند و ديدند يك مشت خاکسترى است؛ همان خاکسترهايش را 

خیال کردى صد هزار «. هم جمع کردند و از حرم بیرون بردند

تومان دادى و در حرم دفن شدى، کار تمام شد. يا چون سیّد بودى، 

 فرمايد: هر غلطى کردى هیچ شد. پسر نوح را خدا مى

 240عدل، ص: 

پسر نوح ديگر جنايتهاى بنى «. از اهل نوح نیست؛ چون کفر ورزيد»

صدر را مرتكب نشد که گروهكهاى ضدّ اسالم را تقويت کند و آنها را 

سالم جرى نمايد، آن وقت ادّعاى سیادت هم داشته بر کشتن علماى ا
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باشد! چه در قانون عدل اسالم در دنیا و چه در محكمه عدل الهى 

میزان است. هرکس خواستى « عمل»در آخرت، نسبت به مجرم، 

کنم، شاه هم روضه  باش، ديگر نگو: من که يك دهه روضه خوانى مى

ا زندان و تبعید کشت، ي کرد و اوالد حسین را هم مى خوانى مى

گويم: اين يك نوع نفاق است که از کفر بدتر است.  کرد. من مى مى

اند از کفّار بدترند، زير پوشش  راه نیامده همین منافقینى که هنوز به

 جنگند. اسالم، با اسالم و مسلمین مى

 لزوم رسیدگى به حسابهاى خود

ن ببینیم بیايید به حساب خودمان برسیم. در اين روز آخر ماه رمضا

با گناهانى که از ما سر زده چه کنیم؟ بگويیم ما کرباليى، يا مشهدى 

هستیم، يا حاجى هستیم، سیّد هستیم، اين عنوانها که در کار نیست، 

ام، اگر مرگم  پس براى فردا در برابر گناهان چه تدارك کرده

اى که مرا به اين درگاه نزديك کند، چیست؟ بلى  نزديك باشد، حسنه

الهى ان کان قد دنى » د امام زين العابدين علیه السالم بخوان:مانن

اجلى ولم يقرّبنى منك عملى فقد جعلت االعتراف الیك بذنبى 

خدايا! اگرمرگم نزديك است، ماه رمضان آخر عمر  «.وسائل عللى

  من است، پروردگارا! عملى
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 241عدل، ص: 

ا به اولیاى تو که مرا به اين درگاه نزديك کند، ندارم. عملى که مر

نزديك کند که از شفاعتشان بهره ببرم، ندارم. من يك وسیله را 

اى  اندازم و آن اقرار به گناه است، خدايا! من بد بنده کار مى به

. چه نعمتها که به ما دادى ولى  انت المحسن ونحن المسیئون هستم.

ه را ناديده گرفتیم و شكرش را بجا نیاورديم. در چه بالها ک ما آن

 صبر نكرديم و نه در نعمتها، شكر.

 242عدل، ص: 

 

  معنا و مفهوم عدل

 

طالب علیه السالم در معنى  در کلمات مولى الموالى علىّ بن ابى

عدل آن است » 191«.العدل ان ال تتّهمه» چنین آمده است که:« عدل»

بر هر مسلمانى واجب «. که خداى را متّهم نكنید، به خدا تهمت نزنید

ا عادل بداند و از روى علم و يقین اين معنى را باور است خدا ر

                                                 
 .58/ 5وار: حباراْلن -(1)  191
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داشته باشد. مطمئن باشد خدا عادل است و ظالم نیست و به هر 

هاى  موجودى، هرچه الزم داشته، داده وخواهد داد. ديگر از رشته

زند و کار خداى  عدل اين است که بدانیم قبیح و زشت از او سر نمى

که: جزاى هر عملى  سوّم آنعالم بى حكمت و بى مصلحت نیست. 

کند که يا نداند يا  مطابق همان عمل داده خواهد شد. کسى ظلم مى

داند و تواناست چرا ظلم کند؟ از او خالف  نتواند، امّا کسى که مى

زند. به حكم عقل، خدايى که عالم و قادر مطلق  مصلحت سر نمى

 ز.است، ظلم نخواهد کرد؛ زيرا منشأ ظلم، يا جهل است، يا عج

______________________________ 
 .58/ 5بحاراألنوار:  -(1)

 243عدل، ص: 

  مشاهده عدل الهى در تمام افالك ارضى و سماوى

را مالحظه کنید، از « عدل»در جهان پهناور نظرى بیفكنید و شؤون 

هايى که هستند در مدارهايى  موجودات زمین تا افالك، اين ستاره

نى در گردش اند که اگر کمى جلو يا عقب که دارند با فاصله معیّ

خورد؛ مثلًا فاصله زمین ما را تا آفتاب  شوند، نظم کلّى عالم بهم مى

اند که اگر از اين کمتر باشد زمین آتش  نود میلیون میل ذکر کرده
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مقدار حرارت تولیدى  زند. گیرد و اگر بیشتر باشد، يخ مى مى

ك دقیقه از آفتاب تولید مقدار حرارتى که در ي  خورشید در دقیقه

اگر   میلیون میلیارد تن زغال سنگ است 679 شود، به مقدار مى

بسوزانند. اين مقدار حرارت تولیدى از آفتاب را با فاصله زمین در 

گرفت و  نظر بگیريد، اگر از اين مقدار نزديكتر بود، زمین آتش مى

 زندگى موجودات در آن میسّر نبود. هم اکنون در بعضى نقاط

گرمسیر در هند، يا جاهاى ديگر در تابستان که هوا از مقدار معمول 

شوند و  اى از گرما خفه مى شود، عدّه در بعضى سنوات گرمتر مى

اش از وضع موجود،  که کره زمین فاصله میرند تا چه رسد به اين مى

زد و از آن  کمتر شود. اگر از اين مقدار دورتر بود، زمین يخ مى

عدل خدا در  گرديد. دات در آن غیر ممكن مىجهت زندگى موجو

آن بیفكنیم. « نباتات»نظرى به عالم خاك و   عالم نباتات و حیوانات

خربزه و هندوانه را »فرمايد:  حضرت صادق علیه السالم به مفضّل مى

  نگاه کن با درختهايى که ساق دارد؛ چون خربزه و هندوانه

 244عدل، ص: 

درخت ساق دار برايش قرار دهد و از  شد خداوند سنگین است و نمى

شكست، لذا زمین را دايه اين قبیل  آمد و مى سنگینى میوه پايین مى
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هايى نظیر  میوه»فرمايد:  که مى ديگر آن«. هاى سنگین قرار داد میوه

هندوانه و خربزه چون مايع است، مخصوص تابستان است که انسان 

اى  آمد چندان فايده ىعمل م کند، اگر در زمستان به زياد عطش مى

شود مظاهر عدل را  چطور؟ مگر مى« حیوانات»در عالم «. نداشت

شمرد. از دهان و دندان حیوانات، میزان عدل الهى را دريابید و 

چینند،  کند؟ براى حیواناتى که دانه بر مى ببینید عدل الهى چه مى

نقار نیاز خواهند، آنها به م ها دندان نمى منقار قرار داد، مرغ و پرنده

دارند و چینه دان براى آنان کافى است، همان حرارت معده برايش 

 خواهد در دهان نگه دارد و بجود. بس است و نمى

 خوار خوار و استخوان خوار، گوشت عدل الهى در حیوانات علف

خوارها  طور که خداوند کبوترها و مرغها را منقار داد، به علف همان

خوارى و  خوارها دندان گوشت ه گوشتخوارى و ب دندان مناسب علف

خوارى داد. همین  خوارها را دندان مناسب استخوان استخوان

دندانها را میزان عدل قرار دهید. چند دندان پیش گوسفند قوّه 

که علف را ببرد و دندانهاى بعدى پهن است  چندانى ندارد مگر آن

تخوان کند. دندان سگ به قدرى قوى است که اس که علف را نرم مى

 کند. به آن سختى را خورد مى
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اش چقدر عجیب است. هر جسم صلبى )و سختى( را  راستى معده

کند جز ناخن را. لذا در شرع مقدّس وارد شده روز جمعه  خورد مى

 که ناخن گرفتن مستحب است، نبايد

 245عدل، ص: 

ناخن را در زير دست و پا بريزيد؛ چون ممكن است در خوراکى 

باب زحمت فوق العاده گردد بلكه مستحب است ناخنها وارد شود و اس

گونه که درباره دندان  را جمع کرده و آن را دفن نمايند، همان

رسیده است. حضرت صادق علیه السالم دو دندانشان را کشیدند و 

وصیّت فرمودند که اين دو دندان را با خودم دفن کنید. دندانهاى 

 ريده شده است.باشد، لذا تیز آف پیشین براى برش مى

  حكمت جنبیدن و حرکت کردن فكّ پايین

جنبد نه باال؟ هنگام  ايد چرا فكّ پايین مى گاهى فكرش را کرده

جنبد؛ چون چندين قوّه  حرف زدن، يا خوراك جويدن، فكّ باال نمى

در قسمت فكّ باال قرار گرفته است که اگر بجنبد، چشم و گوش و مغز 

سنگین است و خیلى زود شخص را  گردد، عالوه در زحمت واقع مى

چرخد  کند، امّا ببینید خدا چه کرده است، فكّ زير مى خسته مى

داخل فضاى   زبان، يا قاشقى هوشمند در دهان کند. وغذا را نرم مى
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دهان قاشق الزم دارد و زبان قاشق خوراك در دهان است. مرتّباً 

شود و اندازد تا خوب جويده  خوراك را اين طرف و آن طرف مى

آماده هضم گردد و با چه سرعت و زرنگى خودش را از الى دندانها 

طور زرنگ قرار نداده  کشد. اگر خداى تعالى زبان را اين کنار مى

شد و پس از  اى، چندين بار الى دندانها له مى بود، به هر لقمه

ماند. حاال گاهى گوشه آن به تله  چندى، ديگر زبانى باقى نمى

هاى عدل در بدن را در  شوى. رشته اراحت مىافتد، چقدر ن مى

  ناخنها، موها، استخوانها و غیره را در کتاب

 246عدل، ص: 

 توحید مفضّل بخوانید و حیرت کنید.

  رعايت عدل در اعمال و افعال بندگان

است که « عدل در اعمال و افعال بندگان»ديگر از شؤون عدل الهى، 

چه ما بفهمیم و چه نفهمیم. شود،  راستى به حساب دقیق پیاده مى

کنى، عدل خدا با تو  آيى و هر حرکتى که مى صبح که از خانه در مى

است. پولى که به فقیر دادى، در برابرش از افتادن در گودالى نجات 

گويند بچّه  . به منزل که آمدى مى«لقمة بلقمة» کنى: پیدا مى

ت فرزند نجا خواست از بام بیفتد که خدا رحم کرد و نیفتاد. مى
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در بنى اسرائیل زنى »مروى است که:  خاطر احسان مادر به فقیر به

لقمه نانى بیشتر نداشت. سائلى آمد و اظهار گرسنگى کرد. زن آن 

اش را کنارى گذاشت  لقمه نان را به او داد و به نخلستان رفت. بچّه

تا دنبال کارى رود. گرگى آمد بچّه را به دهان گرفت که ببرد، ملكى 

صورت انسان، بچّه را از دهان گرگ گرفت و تحويل مادر داد و  به

اى که به  گفت: اى زن! لقمة بلقمة، اين لقمه گرگ در عوض آن لقمه

سائل دادى؛ يعنى به برکت همان نانى که به سائل دادى، خداوند 

در   ضرر و کیفر کم فروشى و کالهبردارى 192«.بچّه را به تو برگرداند

بردارى کردى، چه بسا چند برابرش ضرر خواهى  ات اگر کاله معامله

هر کم فروشى، مالش در »کرد، همان طورى که در روايت رسیده: 

 گويد: اگر اختیار اجنّه و شیاطین است، آن وقت مى

______________________________ 
 .168ثواب األعمال:  -(1)

 247عدل، ص: 

حالى که از اين آورم، در  رسانم و در خرج، کم مى کم ندهم، نمى

کلمه «. برند دهد و از آن طرف، شیاطین و اجنّه مى طرف کم مى

خیرى گفتى، کار خیرى کردى، آثار عنايت خدا را در دنیا و بعد در 
                                                 

 .168ثواب اْلعمال:  -(1)  192
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بینى. در اين زمینه، داستانهاى متعدّدى از  آخرت، به دنبالش مى

کنم تا رفع  بزرگان رسیده که به بعضى از آنها مختصراً اشاره مى

 گى شود و در مطالب نیز تنوّع باشد.خست

  حسابرسى دقیق در حقّ الناس

مرحوم حاج شیخ عبّاس قمى، در کتاب الكنى و األلقاب از سلیمان 

پس از مرگش او را در خواب ديدم و گفتم: »کند که:  دارانى نقل مى

اى کرد؟ گفت: يك سال است که گرفتار باز  خدا با تو چه معامله

، روزى چوبى از بارى بدون اجازه صاحبش خواست يك کار هستم

صد سال  مؤمنى را يك»در اصول کافى نیز مروى است: «. برداشتم

 193«.دارند خاطر يك گناه نگه مى به

 خاطر ريختن خاك در قبر مؤمنى ديگر نجات يافتن مؤمنى به

حاجى نورى در دارالساّلم راجع به يكى از مؤمنین ذکر کرده است 

را در خواب ديدند و پس از گفتگوهايى گفت: پس از مرگ او »که: 

هنگام حساب، حسنات و سیّئات من با هم برابر بود، يك مرتبه 

را  اى نورانى مشاهده کردم که بر کفّه حسناتم وارد شد و آن کیسه

 سنگین کرد و چربانید.

                                                 
 .272/ 2اصول كاِف:  -(1)  193
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______________________________ 
 .272/ 2اصول کافى:  -(1)

 248عدل، ص: 

جا به فريادم رسید؟ پاسخ شنیدم که: در  ! چه بود که اينگفتم: خدايا

دنیا در فالن روز در تشییع جنازه فالن مؤمن رفتى و هنگام دفن، تو 

اش را پر کردى، اين همان  هم مشت خاکى بر قبرش ريختى و خانه

به « قبر»آرى، «. مشت خاکى است که آن روز در قبر مؤمن ريختى

کسى که قبر مؤمن را فراهم سازد  منزله خانه همیشگى شخص است.

گونه که اگر کفن  که براى همیشه به او خانه داده است، همان مثل اين

به ديگرى بدهد مثل اين است که لباس او را تا قیامت تأمین کرده 

  محاسبه شدن کمترين کارهاى خیر و شرّ در میزان عدل الهى باشد.

. در کوچه که رد بلى تمام کارها در میزان عدل خدا حساب دارد

بینى خارى افتاده، شیشه شكسته افتاده، ممكن است در  شوى، مى مى

را بردار و پاداشش را از خدا ببین. عابدى در  پاى کسى بنشیند، آن

اى گرفتار  هواى سرد زمستان زير باران شديد، مالحظه کرد گربه

و شده است. آن را برداشت و زير پوستین خود جا داد و به منزل برد 

همین کار موجب قبولى عبادات و زيادتى حسناتش گرديد. آرى، 

گونه که اگر  بیند همان را مى اى خیر کند، آن کسى که هموزن ذرّه
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عدل الهى در  194بیند. را مى اى شرّ انجام دهد نیز آن هموزن ذرّه

شود و لوح اعمال خودش  هنگام مرگ، براى محتضر خوب ظاهر مى

 د و اخالق و اعمالش ثبت و ضبط است.بیند که تمام عقاي را مى

______________________________ 
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا » -(1)

 .8 -7زلزال:  «يَرَهُ

 249عدل، ص: 

 

  جايگاه واال و ارزشمند عدل در اصول دين

 

شمارند. ممكن  اصول دين و مذهب مى را دوّمین اصل از« عدل»

شمارند  است در بعضى ذهنها بیايد که چرا دوّمین اصل را عدل مى

در حالى که عدل از صفات خداست و ساير صفات را اصل 

اند؟ پاسخ آن است که عدل، منشأ بسیارى از صفات و اساس  نشمرده

و نبوّت و امامت، جبر  رود. بسیارى از اعتقادات ما به شمار مى

 شود. تفويض، قضا و قدر و حتّى معاد، به عدل مربوط مى
                                                 

194  (1)-\i « َُفَمن يَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَُه* َوَمن يَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَه»\E  :8 -7زلزال. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  350 

  باطل بودن جبر، الزمه عدل الهى

الزمه عدل الهى است که بشر را بى سرپرست نگذارد؛ يعنى پیغمبر 

برايش بفرستد؛ چون خدا عادل است. پس از پیغمبر نیز امّتش را بى 

تّى معجزه فرمايد؛ ح کند و برايشان امام تعیین مى سرپرست رها نمى

دادن به پیغمبر و امام و معرّفى آنان و ابطال جبر و تفويض همه اينها 

گردد. کسى که به يقین دانست خدا عادل است، اگر  بر مى« عدل»به 

تمام عالم جمع شوند و قول جبر را به او پیشنهاد کنند، نخواهد 

کند  پذيرفت؛ چون خداى عادل چگونه کسى را مجبور به عملى مى

 خاطر انجام آن عمل، دش از آن نهى فرموده و سپس او را بهکه خو

 250عدل، ص: 

باطل بودن تفويض، الزمه  نمايد؟! پس جبر باطل است. عقوبت مى

نیز با قبول عدل الهى باطل است؛ چون « تفويض»قول به   عدل الهى

معنى تفويض اين است که خدا را از شؤون ربوبیّت بر کنار بدانیم و 

که توحید خدا و فعّال بودنش را  عدل است. پس از اين اين بر خالف

دانستیم، الزمه عدل خدا اين است که بشر را مستقل و فاعل مايشاء 

خواهد قرار ندهد تا هر اجحاف و تعدّى که از دستش  در آنچه مى

برآيد، نسبت به ديگران مرتكب گردد. الزمه تفويض آن است که هر 
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ر عملى را داشته و فاعل ما يشاء و يك از افراد بشر قدرت انجام ه

مستقل در تأثیر و بروز قدرت باشد که به حكم عقل و وجدان باطل 

است. اى انسان! اگر تو فاعل مايشاء هستى، پس چگونه يك تب تو را 

لرزى که هر چه لحاف هم روى تو  اندازد و به قسمى مى از کار مى

خواهى کارى  مىآيد که  بكشند فايده ندارد؟ هزاران بار پیش مى

شوى تا بدانى که قدرتى ما فوق در کار  انجام بدهى ولى موفّق نمى

است. سالطین عالم با آن همه قدرت که دارند خدا داند که به هزار 

رسند. هر فردى از افراد بشر همین است.  يك آرزوهايشان هم نمى

فهمد که قدرت تام ندارد،  هر کس به وجدانش رجوع کند مى

ست بايد اذن و مشیّت خدا هم با آن همراه باشد. قدرتى که ه

خالصه، الزمه توحید اين است که تفويض نباشد و الزمه عدل اين 

 است. «امرٌ بین االمرين» است که جبر نباشد بلكه الزمه عدل،

امرٌ بین »  بزرگان در شرح کلمه  توضیحى پیرامون امرٌ بین االمرين

 اند. دادهاند و شرحها  صحبتها کرده «االمرين

 251عدل، ص: 

مطلب را روشن  -که خیلى واضح است -توان با ذکر يك مثال مى

هاى فوقانى دو  کرد. اگر در رف؛ يعنى طبقه باالى اتاق و طاقچه
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ظرف، يكى آب و ديگرى شراب قرار دهند، آن وقت موال غالم را 

بلند کند تا دستش به هر دو ظرف برسد و به او بگويد: اگر ظرف آب 

دهم و اگر شراب را برداشتى، چوبت  برداشتى، به تو جايزه مىرا 

زنم. اآلن غالم قدرت دارد و اراده هم دارد، اگر آب را برداشت،  مى

سزاوار حمد و مدح موالست و اگر شراب را برداشت، سزاوار عقوبت 

است. همه چیز از موالست، تنها اراده عبد است که کدام يك را 

که موال در اختیار او گذاشته، چگونه استفاده  اختیار کند و از قدرتى

جا اگر غالم، ظرف شراب را برداشت و مستحقّ عقوبت  نمايد. اين

تواند بگويد چرا مرا بلند کردى؟ چرا به من اختیار و اراده  شد، نمى

دهد: من تو را بلند  دادى که شراب را بر گزينم؟ به او پاسخ مى

راب را بردار. يا غالم کردم، ولى مجبورت نكردم که ظرف ش

تواند بگويد: چرا آن وقتى که ظرف شراب را برداشتم مرا رها  نمى

 نكردى تا سلب قدرت از من شود.

  تو را تیشه دادند هیزم کنى
 

ندادند که بر فرق مردم 

  زنى

 

 خداوند، منشأ توفیق و انسان منشأ شرّ
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هر کس  خواهد حمد کند بايد منحصراً حمد خدا کند و هرکس مى

خواهد، سرزنش کند مذّمت معصیتكار را بكند. اگر خیرى از  مى

کسى سرزند، برگشتش به خداست. او قوّه و توفیق داد. اى پیر 

 مردهاى هشتاد ساله! کى شما را موفّق به روزه گرفتن داشت؟

 252عدل، ص: 

توانند چند ساعت جلو شكمشان را  بعضى گردن کلفتها هستند که نمى

الحمدللَّه الّذى هدانا لهذا » ا خدا تو را مدد کرد، پس بگو:بگیرند، امّ

زند به  امّا شرّ از هر کس سر مى «.وما کنّا لنهتدى لو ال ان هدانا اللَّه

خذالن خود اوست، خدا او را به خودش واگذارش کرده است. 

کند. اگر  قدرتى که خدا در اختیارش قرار داده در شرّ صرف مى

راهم کرد و اعتنا نكردى و شرّ به جاى آوردى، تو وسايل خیر برايت ف

دانى و شهواتت، ديگر تأيیدات الهى تو را  کند، خودت مى را رها مى

 کند. مدد نمى

  بیدار شدن مؤمن، سه بار در هر شب

خداوند هر »مضمون روايتى که در لئالى األخبار است اين است که: 

مرتبه اوّل برخاست،  کند، اگر مؤمنى را در شب سه مرتبه بیدارش مى
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شود. براى وضو که حرکت کرد، گره دوّم باز  گره اوّل او باز مى

 شود. مى

ايد وقتى  تجربه کرده«. گردد وضو که گرفت، گره سوّم گشوده مى

شويد، ابتدا کسل هستید بعد که بلند  سحر از خواب بیدار مى

شويد، قدرى کسالت باقى است، وضو که گرفتید ديگر شاداب  مى

شود،  گرديد. اگر کوتاهى کرديد، نماز شب برايتان سخت مى ىم

نماز نور چشم است براى کسى که شوق داشته باشد. اين کالم على 

الخیر بتوفیق اللَّه والشرّ بخذالن » علیه السالم را فراموش نكنید:

خیر به توفیق دادن خداست و شرّ از واگذارى خداست که » 195«.اللَّه

  اش را به بنده

______________________________ 
 .95/ 5بحاراألنوار:  -(1)

 253عدل، ص: 

است که « عدل»غرض اهمّیّت بحث «. خودش واگذار فرموده است

شمارند. بر هر  علماى اعالم آن را اصل دوّم از اصول عقايد مى

بداند. اگر خدا را عادل « عادل»مسلمانى واجب است خدا را 

                                                 
 .95/ 5حباراْلنوار:  -(1)  195
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کند  شود، اعتراض به قضا و قدر نمى دانست، ديگر جبرى مذهب نمى

 کند. و امامت را قبول مى

 اعطاى لوازم مورد نیاز به مخلوقات از سوى خداوند

کسى که اين جهان پهناور را آفريد، به هر مخلوقى آنچه صالحش 

 دانسته، داده است. چه خوش سروده: مى

  گربه مسكین اگر پر داشتى
 

تخم گنجشك از زمین 

  برداشتى

شاخ گاو اگر خر  آن دو

   داشتى

آدمى را نزد خود 

  نگذاشتى

 

که از  کنى و حال آن کار خداى عالم اعتراض مى چگونه به

ترين حیوانات، به هرکدام هر چه الزم داشته،  ترين تا قوى ضعیف

ها، پشّه به لسان حال اعتراض  در میان پرنده»داده است. گويند: 

اى؟ تا  هى است که به من دادهکرد که: خدايا! اين چه عمر کوتا

رسد، يك بالم را بگیر  خواهم ببینم دنیا چطور است، مرگ من مى مى

و در برابرش شش ماه ديگر به من عمر بده. قبول شد و يك بالش را 
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گرفتند و گفتند الى األبد زنده باش و به جاى شش ماه، همیشه در 

ند بلكه بايد با پا تواند پرواز ک دنیا بمان. پشّه ديد با يك بال نمى

گیرند، يا زير پاها له  نشیند، او را مى بجهد، تا روى بدنى مى

شود. گفت: خدايا! غلط کردم، همان دو بالى که دادى با همان  مى

هر کس در هر حال و وضعى که هست يقین «. ارزد عمر مختصر مى

  بدانید خیر اوست؛ خواه موافق

 254عدل، ص: 

ى خدا را عادل دانستى، نبايد در مقابل قضا میلش باشد يا نباشد. وقت

 و قدرش حالت اعتراض داشته باشى.

 اعتراض جاهالنه برخى، به آفرينش و مقدّرات الهى!

اش مرده، حال اعتراض  که پولش گم شده، يا بچّه برخى در اثر اين

 کند. پیدا مى

هاى مقرّب حضرت آفريدگار است. کسى  حضرت عزرائیل از مالئكه

دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است. بیشتر مردم وقتى  که او را

میرد، حالشان طورى است که اگر عزرائیل از  يكى از بستگانشان مى

اش  گرفتند و تكّه تكّه جنس بشر و در اختیارشان بود، او را مى
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گويد. در بحث  آورد و کفرهايى مى کردند! گاهى به زبان هم مى مى

مكن است مؤمن گول بخورد و لغزش از نكات حسّاسى که م« عدل»

پیدا کند، بايد صحبت شود. از مواردى که به آفرينش اعتراض 

خبرها پیدا  کنند، انكار قولى يا فعلى و حالى، براى بعضى بى مى

بینند  هايى است که براى آنها نفعى نمى شود، آفرينش آفريده مى

رهاى سمّى کنند؛ مثلًا جانو بلكه تنها جهت ضرر آنها را مشاهده مى

شنود مار يا عقرب کسى را زده و  همچون زنبور و عقرب و مار. مى

گذرد که خدايا! اين  مرده است، اگر به زبان هم نیاورد، در دلش مى

اى؟! نسبت به درندگان و وحوش نیز  مار يا عقرب چیست که آفريده

 کند: فايده گرگ، يا شیر چیست؟ اعتراض مى

مفید و ارزشمند بودن  اى ندارند. هر چند ضرر هم نرساند، فايده

حیوانات کثافت خوار و الشخور چه نعمت  مار، عقرب و الشخور

 بزرگى هستند. اگر اينها نبودند،

 255عدل، ص: 

شد زندگى کرد.  شد و از بوى کثافت نمى زندگى بر بشر سخت مى

ايد؟ به مجرّدى  کنید، چند الشه مردار ديده در ضمن مسافرتها که مى

برند تا  ريزند و گوشتش را مى میرد، الشخورها مى نى مىکه حیوا
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بوى گندش مشام بشر را نیازارد. همین مار و عقربها سموم هوا را 

گیرند، همان گازهاى سمّى که در هواست و مضرّ است، با نفس  مى

کنند. همین حیوانات سمّى چه بسا باعث  خودشان آن را تصفیه مى

ع مسلّم است که بسیارى از اند. در طب اين موضو نجات شده

داروهاى طبّى، از سموم حیوانات است. در مواقع الزم از قبیل 

گونه که گاهى نیش عقرب،  کنند همان به بدن تزريق مى« استرکنین»

ممكن است انسان فلج را شفا دهد. اى کسى که به آفرينش وحوش 

تا  کنند، گويى اينها حیوانات و بشر را پاره مى اعتراض دارى و مى

ايد که توسّط حیوانات درنده پاره  کنون چند نفر را ديده يا شنیده

شده باشد. همان کس که شیر را آفريد، رعب بشر را نیز در دل او 

 انداخت واز بشر دورش کرد.

  فلسفه تفرّق و جدا بودن حیوانات درنده

اگر »فرمايد:  در توحید مفضّل است که حضرت صادق علیه السالم مى

مثل بشر زندگى اجتماعى داشتند، دست به دست هم درندگان 

اگر شعور بشر را  196«.کندند دادند و نسل بشر را از زمین بر مى مى

  طور منظّم حمله کردند و به داشتند، حزب گرگ درست مى

                                                 
 .56توحيد مفّضل:  -(1)  196
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______________________________ 
 .56توحید مفضّل:  -(1)

 256عدل، ص: 

ت زندگى کند. توانس کردند، آن وقت چگونه بشر مى مى

بشرهم حیله داد تا به تدبیر، خطر  درندگان، درندگى داد، به اگربه

 نمايد. آنان رادفع

  حیله زيرکانه شكارچى براى خالصى از شرّ خرس مزاحم

اى به خاطرم گذشت که نقل آن براى شاهد مطلب و تنوّع در  قضیّه

کند  مطالب بد نیست. روزى يك نفر شكارچى، گاو کوهى صید مى

توانسته در تاريكى به شهر برگردد، هوا  لكن چون دير وقت بوده نمى

شود و مقدارى هیزم آتش  هم سرد بوده لذا به غارى پناهنده مى

زند تا هم گرم شود و هم از گوشت گاو کباب کند و بخورد. ناگهان  مى

شود، در حالى که اسلحه همراه شكارچى نبوده  خرسى وارد غار مى

گذارد؛  نشیند و سر به سرش مى كارچى مىاست. خرس مقابل ش

کند؛ آتش را بهم  کند او هم تقلیدش مى يعنى شكارچى هر کار مى

اى گوشت روى آتش  کند، تكّه زند، خرس هم اين کار را مى مى

جا شكارچى به فكر  کند. اين گذارد، خرس هم اين کار را مى مى
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ید، او هم حیله افتاد؛ مقدارى از چربیهاى شكار را به خودش مال

مالید. وقتى خوب چرب شد، پشتش را به آتش کرد، خرس هم 

اى را زير  پشتش را به آتش کرد که ناگهان شكارچى هیزم برافروخته

دم خرس گرفت که يك مرتبه خرس آتش گرفت و ناله کنان از غار 

گرى، هیچ حیوانى به پاى انسان  فرار کرد. خالصه، در حیله

 ع جانوران درنده و موذيها محدودند.رسد. به هر حال، انوا نمى

گويند: حدّاقل تخمى که ملخ   تأديب برخى از ملّتها توسّط ملخ

 گذارد، هفتاد تاست و ملخ کشى هم کم است؛ مى

 257عدل، ص: 

بنابر اين، بايد به فاصله چند سال، تمام سطح زمین پر از ملخ باشد؛ 

شود. گاهى  د مىشود و هفتاد برابر مرتّباً زيا چون کمتر کشته مى

اندازند و گاهى هم هیچ  آورند و همچون ابر سايه مى هجوم مى

خبرى نیست. مكرّر واقع شده ملخ با آن هجومش آمده ولى روى 

هیچ گیاهى ننشسته و رفته است. بعضى اوقات تنها روى برگ 

خورد. وقتى خداوند قومى را  نشیند و گاهى نوع خاصّى را مى مى

فرستد. اگر خدا ملخ خلق  ايد اين لشكر را مىخواهد تأديب بفرم مى

کرده به مقدار معیّن آفريده، اگر الشخور آفريده براى راحتى بشر 
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و خوردن الشهاى متعفّن آفريده است، يا حیوانات سمّى را محدود 

 خلق کرده است.

 وجود افعى با چشمى سمّى در آفريقا

ت که در در آفريقا يك نوع افعى اس»نويسد:  سیّد جزائرى مى

آيد تا  اش بیرون مى چشمش هم سم است؛ به قسمى که وقتى از النه

زند و اگر بشرى در آن محدوده باشد،  اى را آتش مى محدوده

خدا چنین حیوان موذى را در بیابان آفريقا «. شود متالشى مى

اش  آفريده که به نوشته سیّد جزائرى، سالى دو بار بیشتر از النه

شود که چنین  اش معلوم مى سوختگى اطراف النه آيد و از بیرون نمى

شوند.  افعى در دنیا هست، لذا اهالى بومى به آن منطقه نزديك نمى

 آرى، عجايبى در دستگاه آفرينش است.

 258عدل، ص: 

 

  وجوب اعتقاد داشتن به عدل الهى

 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  362 

خالصه مطالب اين دو روز اين شد که واجب است بر هر مسلمانى 

اى  است و هیچ شبهه« عادل»که خداى عالم  به اينتحصیل علم و يقین 

کافى نیست بلكه علم و يقین « گمان»در اين موضوع نداشته باشد. 

که يقین دارد حاال  همچون ساير اصول اعتقادى بايد باشد؛ مثل اين

طور بايد يقین داشته باشد خداى عالم عادل  روز و روشن است، همین

زند. به  اى از او سر نمى بى فايده گونه ظلم و جور و فعل است و هیچ

شود  دنبال علم به عدل خدا، بسیارى از صفات نیك در انسان پیدا مى

 که از آن جمله صبر و شكر و تسلیم امر خداست.

 راههاى تحصیل علم به عدل خداوند

 شود. از راههاى مختلف پیدا مى« عدل خداوند»تحصیل علم به 

 ايان خداونددر نظر آوردن علم و قدرت بى پ -1

يكى از برهانهاى آن اين است که علم و قدرت بى پايان خدا را در 

 نظر آوريم.

تواند،  داند و مى کند که يا نداند، يا نتواند، امّا اگر مى کسى ظلم مى

 زند. چگونه قبیح از او سر مى

 259عدل، ص: 
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را  داند که مصلحت چیست و توانايى به انجام و تحقّق آن وقتى مى

کند و جاى حسن، قبح از او سر  چگونه صالح را رها مى دارد،

 زند؟! مى

 رجوع به آثار صنع خداوند -2

تمام موجودات به نور «. رجوع به آثار صنع خداوند است»راه ديگر، 

اند. هر چیز را به جاى خود قرار داده است. به  عدل الهى روشن

انات، برّ عدل پروردگار، زمین روشن است. در جمادات، نباتات، حیو

و بحر همه جا عدل خداست. حضرت صادق علیه السالم در توحید 

مفضّل عنايت خاصّى دارد که حكمتها و مصلحتهاى عالم وجود را 

تذکّر فرمايد؛ چه نسبت به بدن انسان و چه موجودات ديگر. به 

فرمايد ياد  که آن حضرت ذکر مى« ابر»و « اژدها»مناسبت مقام از 

مشهور است که ابر، اژدها را جذب  دشمن اژدهاابر،  آورى نمايم.

گیرد و باال  کند. قوّه جاذبه ابر، اژدهاى به آن عظمت را مى مى

ترين مارهاست. دندانش  اندازد. اژدها عظیم برد و در دريا مى مى

بلعد. طول قامتش  مانند ارّه بوده دهانش بسیار وسیع است و مى

ذرد، هر حیوانى از ترسش گ بسیار و دم درازى دارد. از هر جا مى

کند.  شود. با نفسش حیوانات را به سوى خودش جذب مى خشك مى
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اش خارج شود، او را  خدا دشمن او را ابر قرار داده است، تا از النه

نمايد و در مسیرش  کشد مثل آهن ربا که آهن را جذب مى باال مى

ايد. اگر نم دهد تا به دريا برسد و او را در دريا پرتاب مى حرکتش مى

توانست او را هالك کند؟!  چنین دشمنى براى اژدها نبود، کى مى

تفكّر کن در زندگى حیوانات »فرمايد:  حضرت صادق علیه السالم مى

  که برايشان

 260عدل، ص: 

 «.شود مدير و مدبّرى در کار است حدودى است، پس معلوم مى

  موانع علم انسان به عدل الهى

انسان علم به عدل پیدا شود، خالف میلها و چیزى که مانع است براى 

آيد و  کند؛ مثلًا باران مى خالف توقّعهايى است که مشاهده مى

 شود. اى خراب مى خانه

میرد. بهترين پاسخ را در  کند تا مى خورد و تب مى شخص سرما مى

رود و تمام  شود بیان کرد: بچّه در ابتدا به مدرسه نمى ضمن مثال مى

بیند، به فشار  اش را مى ردن است، پدر چون آتیهشوقش در بازى ک

 خرد. فرستد، برايش کتاب و قلم مى او را به مدرسه مى
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گويد:  شود تا جايى که مى بچّه از روى ناراحتى از پدرش دلخور مى

گذارد من بازى کنم. يا مثلًا مزاج بچّه  الهى پدرم بمیرد؛ چون نمى

گذارد بچّه  در نمىصفراوى است، ظرف عسل هم در سفره است، پ

سراغ عسل برود، در حالى که بچّه اصرار دارد از آن بخورد. 

همچنین حجامت و تزريق آمپول، تا برسد به قطع عضو در صورت 

ضرورت وغیره. اين همه رنجها و مصیبتها مصالحى دارد که براى بشر 

خداوند از پدر و مادر به  خداوند، مهربانتر از پدر و مادر الزم است.

ه مهربانتر است؛ حتّى از خودتان به شما دلسوزتر است و صالح هم

دهد، مصلحت تو در  داند. اگر مرض مى شما را بهتر از خودتان مى

بیمارى است تا برسد به مرگ. يكى در جوانى بايد بمیرد، صالح او 

میرد.  شود و مى است و اگر در جوانى نمیرد، در پیرى بى ايمان مى

نكن. مثلًا سم آمده و درختها را آسیب  پس در کار خدا فضولى

 گشايد، رسانیده، آن وقت زبان اعتراض مى

 261عدل، ص: 

بدان که درخت و  اوّلًا: ها را از بین برده است؟! چرا سم آمده و میوه

دهد بلكه رازق، خداست. چه بسیار اشخاصى که درخت  باغ نان نمى

ى درختها به آنان ندارند و نان دارند و چه بسیار درختها دارند ول
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شدى، فساد  دهند. نكته ديگر اين است که: اگر پولدار مى نان نمى

اينها ظاهرش سم و آفت درخت است ولى حقیقتش  197کردى. مى

داند که اگر خدا به او بسط رزق دهد،  لطف خداست. کسى نمى

اندازد. گاهى زيادتى ثروت، بالى بزرگى است به  چگونه لگد مى

 سازد. از خدا و آخرت دور مىقسمى که صاحبش را 

  حكمت الهى در نقصان مال

در مساجد نگاه کنید، آيا مالدارها با مسجد انس دارند؟ پس اگر 

خواهد  نقصى در مالت وارد آيد، بدان مصلحت تو است، خدا مى

ايمانت را درست کند. از وقتى درختهايت سبز و خرّم شد و شكوفه 

شدى، خدا هم سمّى فرستاد  داد، به آن دل بستى و از خدا غافل

آنها را ضايع کرد تا دل از آنها ببرى. به هر چه جز خدا دل بستى، 

کند تا امیدت را به خدا ببندى. وقتى به خدا  خدا از آن نا امیدت مى

اى آنچه از سم به تو ضرر رسیده، جبران  امیدوار شدى، در معامله

ند و از هر راه رسا فرمايد و عوض آن همه زيان، به تو سود مى مى

گاهى   خیر بودن کمبودها براى مؤمن دهد. خواست، به تو سود مى

                                                 
197  (1)-\i « َى لََبَغْواْ ِِف ا ْْلَْرِض  ْو َبَسَط اللَُّه الّرْزَق ِلِعَباِدهِ َول»...\E  :27شورى. 
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آيد؛ مثلًا ظلمى که  هم در اثر معصیت، بعضى کمبودها پیش مى

 کنند مى

______________________________ 
شورى:  ...«ى لَبَغَوْاْ فِى ا لْأَرْضِ  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرّزْقَ لِعِبَادِهِ» -(1)

27. 

 262عدل، ص: 

دارد و  پردازند، خدا هم برکت را از مال آنها بر مى و زکات را نمى

فرستد؛ البتّه اين کلّیّت ندارد. وقتى مال از کف رفت، بگو  آفت مى

کردم و نكردم، کدام خرج الزم را  آيا من چه انفاقى بايد مى

شايد دادم و ندادم. احتمال ديگر هم بده و بگو:  بايست انجام مى مى

که من از اخیار و ابرار عقب ماندم، مالم را کم  خداى تعالى براى اين

که  نمود تا بدين وسیله در عالم معنى پیشرفتى داشته باشم، يا آن

براى توجّه به او مالم را گرفت. البتّه همه اينها احتماالت است که 

 اش به خدا قويتر گردد. شود که شخص تكیه موجب اين مى

  یمارى اسماعیل از زبان امام صادق علیه السالمعلّت تب و ب

« اسماعیل»به حضرت صادق علیه السالم اطاّلع دادند فرزندشان 

ناگهان تب کرده و افتاده است. حضرت به بالینش آمد و فرمود: 
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در منزل با کنیز »اسماعیل گفت: «. فرزند؟! امروز چه کردى؟»

ر کرد. تعقیبش کردم، گفتگويم شد. خواستم او را تأديب کنم که فرا

پايش به مانعى گرفت و به زمین خورد و من هم از تأديبش صرف نظر 

شكر خداى را که تالفى »حضرت صادق علیه السالم فرمود: «. کردم

چقدر خوب است که جبران گناه «. عمل فرزندم را در دنیا قرار داد

شود، با يك شب تب کردن تالفى  يا کار زشتى که انسان مرتكب مى

شود؛ البتّه اين بهتر است تا يك سال در آتش دوزخ ماندن. گاه هم 

شود مرض بخل، يا حرص در ماست که براى کم شدن آن  مى

 بیمارى،

 263عدل، ص: 

شود. از حضرت صادق علیه السالم مروى است:  اين کمبودها پیدا مى

شود وقتى مؤمن آثار بال و ناراحتیهاى دنیوى را  روز قیامت که مى»

کند اى کاش در دنیا بدنم را قطعه قطعه  کند، آرزو مى ده مىمشاه

 «.کرده بودند

  عذرخواهى خداوند از مصیبت ديدگان در قیامت

از آثار بال در دنیا آن است که خداوند در آخرت عذر خواهى 

اى بنده ما! در دنیا حاجتى از »فرمايد:  کند از صاحبان بال و مى مى
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خواهیم، هر چه  اال از تو معذرت مىما خواستى و برآورده نشد، ح

جاست  جا تالفى کنیم. اين خواهى از ما بخواه تا در عوض دنیا اين مى

کند: اى کاش! در دنیا هیچ حاجتى از او بر  که مؤمن آرزو مى

 «.آورده نشده بود

 لزوم واگذار کردن کارها به خداوند

توکّل دنیا مدرسه است و بايد در اين مدرسه درس رضا و تسلیم و 

شود. خدا داند  آموخت. به برکت اين بالهاست که شخص بزرگ مى

کند، چه ثوابهايى براى او  هر صبرى که مؤمن در برابر بالها مى

داراست. خالصه، در هر باليى مصلحت بلكه مصلحتهاست خواه ما 

افوّض امرى الى »بدانیم يا ندانیم، لذا قلباً و از روى حقیقت بگو: 

هر چند  -آيا از روى حقیقت«. ا به خدا واگذار کردمکارم ر 198اللَّه؛

ايم؟ حال شخصى که تسلیم  کارمان را به خدا واگذار کرده -يك بار

 امر خداست مانند مرده در اختیار غسّال است، در

______________________________ 
 .185/ 93بحاراألنوار:  -(1)

 264عدل، ص: 

                                                 
 .185/ 93حباراْلنوار:  -(1)  198
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میرند، چقدر ناسپاسى و  نمان مىبینیم وقتى از بستگا حالى که ما مى

اعتراض که داريم: حیف بود بمیرد، جوان بود، هیجده سالش بیشتر 

شود اصول دين و  دهد. معلوم مى نبود. اين قسم سخنها بوى کفر مى

 اعتقادات خود را درست نكرده است.

 هر چه آن خسرو کند شیرين بود

کند؛ مثلًا ما که  گاهى نیز به زبان ديگرى به دستگاه الهى اعتراض مى

قدر عمر داده که  آوريم، فالن پیره زن را اين از کار خدا سر در نمى

برد. يا  کند، ولى فالن دختر زيباى جوان را مى زير پايش خرابى مى

 به قول آن شاعر:

اى صد گونه  يكى را داده

   نعمت

يكى قرص جوى آلوده در 

  خون

 

بود، اين قسم سخنها را اگر عدل خدا را فهمیده و باور کرده 

گفت. دختر جوان را برد تا زنهاى جوان حساب خودشان را  نمى

بكنند که مرگ در کمین است و ديگر زينت و بدن خودشان را نشان 

مرد نامحرم ندهند و به فكر آخرتشان بیفتند. آن پیره زن نود ساله 
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اشته را نیز نگه داشت تا زن جوان، تمنّاى زياد ماندن در دنیا را ند

مخیّر شدن پیامبر صلى اهلل علیه و آله  شود. باشد و ببیند آخر چه مى

سال از عمر شريف پیغمبر گذشت، او را  63وقتى   بین زندگى و مرگ

میان ماندن در دنیا و رفتن به مأل اعلى مخیّر کردند. حضرت فرمود: 

پس من براى چه »فرمود: «. مرگ»گفتند: «. عاقبتش چیست؟»

 «.بمانم؟

 265ل، ص: عد

به هر حال، چه بسا ماندن دختر يا پسر جوان، شرورى براى خودش 

ماند ننگ پدر و مادر و خودش  و ديگران در برداشت و اگر مى

گذاشت، حاال که زودتر  جاى مى شد و چه معصیتها از خودش به مى

 رويم. رفت، بهتر و پاکتر رفته است. او رفت، من و تو هم مى

 ترين مردم دنیاترين و کامروا ناکام

گويند: نا کام يا نامراد مُرد، اين چه کامى  میرد مى وقتى جوان مى

بود که از آن ناکام گرديد. اصلًا دنیا چه ارزشى داشت؟ اگر پیر 

هشتاد، نود ساله باشد، مالى جمع کرده باشد و از آن استفاده نبرد و 

ه، ناکام بگذارد و بگذرد، اين ناکامى است. وقتى از مالش بهره نبرد

است. خدا کند ما هم در اين باقیمانده عمر، معرفت و عبوديّتى کسب 
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کنیم. آثار خیرى به عنوان کام و مراد برداريم. کسى که برداشت 

ترين افراد، شمر و  خیر کرد، کامروا شد و گرنه ناکام است. ناکام

است که   حسین بن على علیه السالم يزيداند وکامرواترين مردم دنیا

 آرزويش رسید.به 

 266عدل، ص: 

 

  عدل، از ضروريّات اسالم

 

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاإِلهَ »

به يك معنى از ضروريّات اسالم « عدل» 199«.إِلَّا هُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِیمُ

منكرش شود و به آن معتقد نباشد نجس و کافر  است؛ يعنى اگر کسى

است. خداى عالم، عادل است و ظلم از  «عدل مقابل ظلم»  است و آن

زند. ظلم، اعطاى حق به غیر مستحق يا منع مستحق از حقّ  او سر نمى

است. وضع شیئى در غیر محلّ است که از خدا دور است. جايى که 

که نبايد بدهد، اگر داد، ظلم  بايد بدهد، اگر نداد، ظلم است و جايى

جهل، عجز و  است. «وضع شیئى در غیر محل» است، پس معنى ظلم:
                                                 

 .18آل عمران:  -(1)  199
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به حكم عقل ما يقین داريم که پروردگار، ظالم   ضعف، منشأ ظلم

زند که جاهل يا عاجز باشد و  نیست؛ چون ظلم از کسى سر مى

 تواند انجام داند اين کار بد است، يا کار بد و زشت را نمى نمى

 ندهد.

______________________________ 
 .18آل عمران:  -(1)

 267عدل، ص: 

کند که نفهمد اين ظلم و بد است يا کسى که نتواند  کسى ظلم مى

خود را بگیرد و يقیناً ذات اقدس احديّت، از جهل و عجز، منزّه و پاك 

کند که زورش  است. خداوند، قادر على االطالق است. کسى ظلم مى

د جز از طريق غیر حق؛ مثلًا فالن سلطان براى استقرار رس نمى

اى را حبس کند، يا بكشد، در حقیقت  سلطنتش ناچار است عدّه

. «انّما يحتاج الى الظّلم الضّعیف» محتاج به ظلم، شخص ضعیف است:

به برهانهاى  -کند. منشأ ظلم اگر کسى ضعیف نباشد که ظلم نمى

 جهل يا عجز است. -عقلى

  و فتور در آثار صنع ربوبىعدم سستى 
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تجربیّات، مشاهدات و وجدانیّات هرکس از آثار صنع ربوبى، 

رساند که جز حكمت، مصلحت و قدرت نبوده و نیست. اى اهل  مى

عقل و فهم! در مدّت عمرتان آنچه از آثار صنع حق تعالى ديديد آيا 

چیزى در غیر محل خود بوده؟ اى سحر خیزها! هنگام سحر، سر را 

که  با اين 200بینید ال کنید، آيا در اين کواکب، سستى و فتورى مىبا

که در مدارشان سستى، يا کم و زياد  همه در حرکت هستند بدون اين

 201اشتباه شود، دوباره نگاه کن و دقّت بیشتر نما.

 عدل الهى در پرندگان، چرندگان و ماهیان دريا

الها را جمع وپهن بینید چطور ب ها را نمى کند؟ اين پرنده عدل چه مى

 کنند. مى

کى در فضا آنها را نگه داشته است؟ مانند ماهیهاى دريا که شنا 

  کنند. به هر مرغى مى

______________________________ 
 .3ملك:  «مِن فُطُورٍ  فَارْجِعِ ا لْبَصَرَ هَلْ تَرَى»...  -(1)

 .4ملك:  .«ثُمَّ ارْجِعِ ا لْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ يَنقَلِبْ ..» -(2)

                                                 
200  (1)-\i ... «ِمن ُفُطورٍ   َفاْرِجِع ا ْلَبَصَر َهْل تَ َرى»\E  :3ملك. 
201  (2)-\i « ِيَنَقِلْب ُُثَّ اْرِجِع ا ْلَبَصَر َكرَّتَ نْي»...\E  :4ملك. 
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 268عدل، ص: 

کند و روى زمین  اش بال داده شده، وقتى پرواز نمى به مقدار جثّه

کند، چگونه اين پرها را تنظیم کرده که جمع و  را جمع مى است، آن

شود. معنى ظلم اين است که به مرغ، لب و دندان بدهد و به  پهن مى

ن بخواهد خورد که دندا گوسفند منقار، در حالى که مرغ چیزى نمى

پس اگر به او دندان داده شود، ظلم است، به او بايد منقار داد تا دانه 

دان و  برچیند. بايد به او چینه دان و سنگدان داد. اگر منقار و چینه

ء در  سنگدان به حیوان علف خوار بدهند، ظلم است؛ چون وضع شى

ايد؛  کنند ديده غیر محلّ است. مرغابیها را که روى آب شنا مى

هايشان پرده گوشتى است، ولى  پاهايشان چگونه است. الى پنجه

خواهد هوا را بشكافد، سینه  پاهاى مرغان هوا چنین نیست؛ چون مى

درد، امّا مرغابى در آب براى شنا کردن پارو  و منقارش هوا را مى

شود آب را عقب  خواهد، اگر میان پنجه هايش باز باشد، نمى مى

 چه خوش سروده است: بزند. به راستى که سعدى

که هفت اقلیم عالم را  آن

  نهاد

هر کسى را هر چه اليق بود 

 داد
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هاى ظهور قدرت و حكمت حق  اينها براى نمونه بود. جمیع رشته

 همین است.

  عدل الهى در حیوانات

نیز حیرت آور است. در هر حیوانى چشم او را « حیوانات»عدل در 

که محیط به بدن و براى حفظ آن است. در باالترين اعضا قرار داده 

 اگر چشم در پايین بدن قرار داشت، اين نفع را نداشت.

  اعطاى چند علم به حیوانات

خالصه، به هر حیوانى هر چه الزم داشته داده است. دانشى که به 

آن نیاز دارد به او داده است. منحصر به بشر نیست بلكه مستفاد از 

  حديثى از حضرت

 269عدل، ص: 

العابدين علیه السالم خداوند چند علم به هر حیوان عنايت  زين

 فرموده است:

  علم خداشناسى -1
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داند که صانع  هر حیوانى مى است.« خداشناسى»اوّلین علم، تكويناً 

شود. آرى،  دارد، لذا در مقام اضطرار، متوجّه مبدأ تعالى مى

مالك  حكايت 202حیوانات هم شعور باطنى دارند که خدا دارند.

در بیابان آهويى را »مالك دينار گويد:   دينار و آهوى تشنه در بیابان

يافت تا باألخره خود  کرد و آب نمى ديدم که تشنه سر در گودالها مى

جا ايستاد و  را بر سر چاهى يافت که آب آن پايین بود. حیوان همان

بعد  جاست. ناگهان سر را باال کرد و معلوم شد که آخرين امید او اين

جا رساندم و ديدم  ديدم مشغول خوردن آب است. خودم را به آن

آب براى اين حیوان باال آمده، خواستم آب بردارم که آب پايین 

دارد، دلو وبند را به کار  رفت. معلوم است اين شخص وسیله

دارد، امّا آهوى بیچاره وسیله نداشت و در  اندازد و آب بر مى مى

 توسّل گرديد.حال اضطرارش به مبدأش م

  دانش نر و ماده بودن -2

است. اين شناسايى تكوينى هر  «دانش نر و ماده بودن»دوّمین علم، 

 حیوانى است که براى بقاى نسل حیوانات الزم است.

  دانش تشخیص غذاى مناسب -3

                                                 
202  (1)-\i ... « ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصََلتَُه َوَتْسِبيَحُه»...\E  :41نور. 
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سوّمین علمى که به هر حیوانى داده شده شناسايى غذاى مناسب 

  که چه  اوست

______________________________ 
 .41نور:  ...«کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ »...  -(1)

 270عدل، ص: 

آورد، منقار  خورد. جوجه، سر از تخم که در مى غذايى به کارش مى

زند، در حالى که گوسفند، چشمش به پستان مادر است.  به زمین مى

که بايد پستان مادر من و شما هم که متولّد شديم، کى به ما ياد داد 

 را بمكیم؟

 اين علم هم از عدل خداست.

 گفتگوى حضرت موسى علیه السالم با چهار نفر به امر خداوند

شود، برگشتش به اوهام است. انسان  اعتراضاتى که در اين مورد مى

بیند و طبق آن توقّع دارد انجام گردد.  خودش را مستحقّ امرى مى

شود که در  به زبان حديثى عرض مىو بهترين بیان در اين زمینه 

روزى به موسى بن عمران وحى شد: »تفسیر ابوالفتوح رازى است: 

دهیم. به فالن قريه برو و در فالن کوچه،  امروز آيتى نشانت مى
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کنند. با آنان گفتگو کن و از کار و خواسته شان  چهار نفر زندگى مى

به اوّلى گفت: بپرس. موسى بن عمران رفت و آن محل را پیدا کرد. 

شغلت چیست؟ گفت: من زارع هستم. پارسال ضرر کردم. امسال 

خواهم امسال باران  ام، از خدا مى ام و بذر زيادى کاشته قرض کرده

زياد بیايد. اى موسى! دعا کن باران مفصّلى ببارد. دوّمى گفت: من 

سازم. حضرت موسى فرمود: حاجتت  و کوزه مى 203 مردى فخّارم

آورم و در کوره  شوم، خاك مى قتى مشغول کار مىچیست؟ گفت: و

  ريزم تا بپزم، يك مى

______________________________ 
خزف، سفال. در فارسى به معناى کوره پز و کسى که کوره  -(1)

گويند. فخّارى: خزف فروش، سفال فروش،  آجرپزى دارد مى

 گر )فرهنگ عمید(. کوزه

 271عدل، ص: 

خورد، اگر  بارد و کارها بهم مى د و باران مىشو دفعه ابر پیدا مى

شد. به سوّمى  آمد، کارمان رو به راه مى امسال اصلًا باران نمى

خواهى؟ گفت من خرمن کار هستم و  اى و چه مى گفت: چه کاره

وزد، اگر خدا باد تندى  موقع خرمن کردن، درست باد نمى
                                                 

 گر) فرهنگ عميد(. گويند. فّخارى: خزف فروش، سفال فروش، كوزه خزف، سفال. در فارسى به معناى كوره پز و كسى كه كوره آجرپزى دارد مى -(1)  203
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گفت: تو چه  گرفت. به چهارمى فرستاد، کار ما زودتر انجام مى مى

خواهى؟ گفت: من باغبان هستم، وقتى درختها  اى و چه مى کاره

رسد، بادها  میوه ندارد، از باد خبرى نیست، ولى وقتى میوه مى

آمد  ريزد، اگر باد نمى ها را از سر درختان مى وزد و میوه مى

برايمان بهتر بودحضرت موسى حیران شد و عرض کرد: خدايا! تو 

 «.ى با بندگانت چگونه رفتار نمايىدان خودت بهتر مى

  جهالت انسان نسبت به حكمتهاى الهى

جاست که آقاى باغبان توقّع دارد آنچه خودش تشخیص  عیب اين

کند، خداوند کارش  دهد و از همان طريقى که خودش تعیین مى مى

گويد، اگر خدا بخواهد کار من خوب  را درست کند ولى نمى

ها برکتى بدهد که جبران خسارت  ده میوهشود. چه بسا از باقیمان مى

اى برداشت نكردم، از درخت ديگر  بشود. يا اگر از اين درخت میوه

بیند بلكه چشمش به  بیشتر و بهتر بردارم. بشر معمولًا خدا را نمى

اسباب است، لذا جز اعتراض چیزى ندارد. اين اعتراضات ناشى از 

خدا را به عدل و فضل جهل به عدل پروردگار عالم است. هر کس که 

 شود خودش با فهم است. ستود، معلوم مى

مادح خورشید مدّاح خود 
 

که دو چشمم سالم و بى 
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  مرمد است  است

 

*** 

 272عدل، ص: 

 

جهان چون چشم و خدّ و 

   خال و ابروست

جاى خويش  که هر چیزى به

  نیكوست

 

ا هم نعمت همین اختالف طبقات، نعمت است. فقر نعمت است، غن

 است.

 بیمارى نعمت است. عافیت هم نعمت است.

  برآورده شدن حاجات برطبق حكمت و مصلحت

فرمايد و  اگر صالح باشد حاجتها را فوراً يا به موقع خودش روا مى

کند؛ چون حكیم است. هر چند  اگر صالح نباشد، از لطفش اعتنا نمى

را از خدا  فهمد که ضرر خودش کند، امّا نمى بنده اعتراض مى
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دهد، مثل دواى تلخى است که پدر  خواهد. اگر خدا سختى مى مى

دهد. اگر خون ناپاك است، حجامت برايش لطف است،  به فرزند مى

 هر چند از سوزش نیشتر به رنج آيد.

جا بايد پاك شويد. هر چند بنده  اگر بخواهید به بهشت برويد، اين

دارد، هیچ مواليى  نمىکند، امّا موال لطفش را دريغ  اعتراض مى

هر   متفاوت بودن مهر و محبّت در بین جانداران طور نیست. اين

حیوانى که نیاز به تربیت دارد، مهر عجیبى به دل مادرش انداخته 

اى  آورد، مرغ چندان عالقه است، امّا جوجه وقتى از تخم سر در مى

، در به او ندارد؛ چون جوجه نیاز چندانى به مادر و سرپرست ندارد

آيد، عالقه فوق  حالى که حیوانات شیر خوار تا بچّه شان به دنیا مى

 العاده به او دارند؛ چون بچّه به سرپرستى آنها سخت نیازمند است.

 273عدل، ص: 

 

 آياتى چند پیرامون نفى ظلم از خداوند
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عِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاإِلهَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْ»

در قرآن مجید آياتى است که صريحاً  204«.إِلَّا هُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِیمُ

إِنَّ » فرمايد: را از خداوند دور دانسته است، از آن جمله مى« ظلم»

داوند، خ» 205«.اللَّهَ لَايَظْلِمُ النَّاسَ شَیًا وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

«. نمايند کند، ولى مردم خودشان ستم مى چیزى به مردم ستم نمى

آنچه انسان  206اين مضمون در آيات متعدّد ديگرى نیز رسیده است.

رسد، به واسطه غفلت و جهالت از واقع مطلب و  به نظرش ناروا مى

 ء است. مصلحتى است که در آن شى

باره قتل گفتگوى حضرت خضر و حضرت موسى علیهما السالم در

  جوان

که در سوره کهف  -داستان حضرت خضر و موسى علیهما السالم

 خیلى از -آمده است

______________________________ 
 .18آل عمران:  -(1)

 .44يونس:  -(2)

                                                 
 .18آل عمران:  -(1)  204
 .44يونس:  -(2)  205
 باشد. مى 118و  33، حنل: 16، اعراف: 117، آل عمران: 57، بقره: 9، روم: 40، عنكبوت: 70آيات مزبور در سورهاى: توبه:  -(3)  206
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، 9، روم: 40، عنكبوت: 70آيات مزبور در سورهاى: توبه:  -(3)

 باشد. مى 118و  33، نحل: 16، اعراف: 117، آل عمران: 57بقره: 

 274عدل، ص: 

که حضرت  جمله اين حقايق را به لسان داستان بیان فرموده، از آن

گذشتند، به جوانى رسیدند که بازى  موسى و خضر از راهى مى

کرد. حضرت خضر آن پسر را کشت. حضرت موسى اعتراض کرد  مى

کشى؟ بعداً که شرح ماجرا را برايش  گناهى را مى که چرا جوان بى

اين جوان موجب کفر پدر و مادرش و خودش هم »کرد، گفت: بازگو 

گرديد، اين قتل  شد و باعث هالکت والدينش نیز مى کافر ملحدى مى

در حقیقت هم براى خودش نافع بود که کافر نشده، يا باکفر کمترى 

 207«.مانند میرد و پدر و مادرش نیز از آسیب معنوى محفوظ مى مى

  سبت به دستگاه خلقت و آفرينشمحاسبات غلط و اشتباه برخى ن

شود و بر  تمام جرياناتى که در آفرينش و دستگاه خلقت واقع مى

خالف نظر ماست و خوشايندمان نیست، از اين قبیل حسابش کنید؛ 

ايم، چگونه از اسرار  چون ما هنوز از اطراف خودمان سر در نیاورده

که چرا  آوريم. خداى نكرده اعتراض کنیم به اين وجود سردر مى

                                                 
 .487 -485/ 13ترهمه تفسري امليزان:  -(1)  207
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خداوند اين پیره زن له شده را نگه داشته، امّا جوان يل را زير خاك 

برده است؟ تو چه دانى که نگهداشتن و بردن اين دو نفر، چه 

مصلحتها و حكمتهايى دربر دارد؟! گاهى آفتهاى زراعى مانند ملخ، 

رساند، يا بیماريهاى عمومى واگیر  يا سرما، يا باد شديد آسیب مى

آيد و صدها هزار نفر را يكجا  عون، سل و آنفلوانزا مىمانند: طا

بینند، با  گونه امور را که مى میراند؛ بعضى کوته نظران وقتى اين مى

کنند و به خیالشان اين ظلم  نظر بد بینى به دستگاه عالم نگاه مى

 است. بهتر آن است که در ضمن داستان تاريخى، حقايق پیاده شود.

______________________________ 
 .487 -485/ 13ترجمه تفسیر المیزان:  -(1)

 275عدل، ص: 

  رعايت حقّ پیرزن توسّط انوشیروان

که در هزار و چهارصد و اندى سال قبل  -انوشیروان سلطان عجم

سلطنتش در ايران مستقر و مدائن پايتختش بوده است و همان که در 

 -شود آله متولّد مى زمان سلطنتش خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و

که « سخاوت»مانند  208بر او مانده است!« عادل»در تواريخ لقب 

                                                 
اين از اساطري است! يك مرد ظاَل سّفاكى بوده است، منتها شايد پيش « انوشريوان عادل» گويند: كه مى فرمايد: اين مى ، چنني«انوشريوان عادل» حضرت امام مخين قدس سره درباره شهرت انوشريوان به -(1)  208

 (.161/ 4سَلطني ديگر وقَّ گذاشتند، به او گفتند عادل! واَّل كجايش انوشريوان عادل بوده است؟!) صحيفه امام مخين: 
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اند؛ از آن  درباره حاتم طايى است. از دادگريهاى او داستانها گفته

جمله سفیر روم وقتى از کاخ کسرى بازديد کرد، همه جا را نیكو 

اى که به نظرش نامناسب آمد. وقتى علّت را  پسنديد، جز گوشه

هاى اطراف براى  ید، پاسخ شنید که هنگام خريدن زمین و خانهپرس

اش را به هیچ قیمتى  برپا کردن کاخ، پیره زنى حاضر نشد خانه

 بفروشد. انوشیروان گفت:

اين ظلم است که براى بى عیب کردن قصرم، خانه رعیّتى ضعیف را »

سفیر «. به زور بگیرم، کج باشد بهتر است تا دل پیرزالى را بشكنم

قتل عام صد هزار  «.اين کجى از هر راستى بهتر است»روم گفت: 

همین انوشیروان که به عدل شهره روزگار   مزدکى توسّط انوشیروان

زند و اين کارش  صد هزار مزدکى را گردن مى شده، در يك روز يك

شود. کشتن اينها براى بقاى اجتماع بود،  مزيد بر شهرت عدالتش مى

شرم بود که  دك، مردکى شقى و ساحرى بىلذا عین صواب است. مز

ادّعاى پیغمبرى کرد و آيینى سخیف آورد و آن مذهب اشتراکى 

  بود، همان مذهبى که امروز کمونیستها از آن

______________________________ 
حضرت امام خمینى قدس سره درباره شهرت انوشیروان به  -(1)

انوشیروان »گويند:  که مى فرمايد: اين مى ، چنین«انوشیروان عادل»
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اين از اساطیر است! يك مرد ظالم سفّاکى بوده است، منتها « عادل

شايد پیش سالطین ديگر وقتى گذاشتند، به او گفتند عادل! والّا 

/ 4کجايش انوشیروان عادل بوده است؟! )صحیفه امام خمینى: 

161.) 

 276عدل، ص: 

)در حالى که عملًا  کنند: مال، مال همه، زن هم زن همه پیروى مى

گويند(. هر چه اراذل و اوباش، شهوتران و خوشگذران  دروغ مى

بودند، اطرافش را گرفتند و کارش باال گرفت، به قدرى که رو به 

سمت قباد پدر نوشیروان آورد که او را تابع خودش قرار دهد. 

گويم  قباد از مزدك معجزه طلبید، مزدك گفت: من مى»گويند: 

خن گويد، يكى از شیّادها را در پشت آتشكده جا داد که آتش با تو س

کار مزدکیان باال «. با قباد حرف بزند و او را فريفت و تسلیمش شد

صد هزار نفر رسید، به قسمى جرى شدند  گرفت و تعدادشان به يك

 که مزدك در همسر قباد طمع کرد و خواست با او همبستر شود.

جرأت مقابلگى نكرد. انوشیروان که قباد که روش او را پذيرفته بود، 

جوانى بود، روى پاهاى مزدك افتاد و پاهايش را بوسید و خواهش 

کرد دست از مادرش بردارد و مزدك برگشت. وقتى قباد مُرد و کار 
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به دست انوشیروان افتاد، خواست آنچه مزدکیان از اموال مردم 

و قدرتى که  برده بودند، به صاحبانشان برگرداند، امّا با اين وضع

اند و مقاومتى که خواهند کرد، بدون جنگها و کشتارها  تحصیل کرده

شود، لذا از راه سیاست وارد شد و به عاملین خود در اطراف  نمى

مملكت دستور داد به عنوان جشن، تمام مزدکیان را دعوت نمايند و 

در ساعت معیّن گردن همه را بزنند. خودش نیز مزدك را در کاخ 

ند ودستور قتلش را صادر کرد. مزدك به التماس افتاد که خود خوا

هنوز بوى گند پاى تو در آن »دست از من بردار. انوشیروان گفت: 

روز که آن را بوسیدم تا به مادرم تجاوز نكنى، در بینى من است، او 

صد هزار نفر را در يك روز،  باألخره همه يك«. را مهلت ندهید

  ا کهسربريدند، آن وقت زنهايى ر

 277عدل، ص: 

از شوهرانشان گرفته بودند، برگردانید و اموال و امالکى را که 

تصاحب کرده بودند به صاحبانشان پس داد، يا به ورثه آنان تحويل 

داد و اموال بى صاحب را میان فقرا تقسیم کرد. حاال بگويید ببینیم 

گويد:  ىآيا اين کار انوشیروان خوب بود يا بد؟ هر عاقلى که بشنود م
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صد هزار نفر را در  آفرين! چقدر بجا و به موقع اين کار را کرد و يك

 يك روز اعدام کرد.

  لزوم اصالح جامعه از مفاسد اخالقى توسّط مصلحین و دلسوزان

اى مردم! به يقین باور کنید خداى شما عادل است. اگر در يك روز 

خونخوار  صد هزار نفر را از میان ببرد، عین عدل است. اگر بشر

جايى رسید که زن و مردش در خیابانها همچون نر و ماده  کارش به

سگهاى ولگرد در بیابانها شدند، مال پرستى و جمع آورى مال، 

کارشان بود و بس، اين اجتماع فاسد، هر چه بماند، رو به فساد 

رود. عضو فاسد را بايد بريد. انگشت که سیاه شد بايد آن  بیشتر مى

شود.  نه بعد بايد تمام دست را بريد و ضررش بیشتر مىرا بريد و گر

اى که محبّت از میانشان رخت بر بسته و همه خودخواه و  جامعه

اند، همه خدا را فراموش کردند، همّت آنان در  خودپسند شده

شكمشان و عورتشان خالصه شده، دينشان پولشان شده، با اين 

ر فشار قرار دادن، جامعه چه بايدکرد؟ بايد اصالحش کرد و با د

شود آنها را اصالح کرد. يك میكروب حصبه، جامعه را خوب در  مى

که حصبه عمومى در شیراز  -دهد. در چند سال قبل فشار قرار مى
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جامعه تا حدّى اصالح شد و همه به فكر مرگ و تحصیل  -واقع شد

 بار سفر آخرتشان افتادند.

 278عدل، ص: 

  اى از ظلم به ديگران نمونه

گذشت،  روزى از معبرى مى»اند:  حاالت يكى از بزرگان نوشته در

زنند و آن بیچاره زير دست و پاى  اى يكى را گرفته و مى ديد عدّه

دلش سوخت و  يا اللَّه! يااللَّه! زند: کند و مرتّباً فرياد مى آنان ناله مى

نزديك آمد و باألخره او را از زير کتك نجات داد. شب در خواب به 

تند: امروز چه ظلمى بود که مرتكب شدى؟ اين شخص مدّتها او گف

يا  بود خدا را ياد نكرده بود، امروز به واسطه ضرباتى که به او رسید

به هر حال، خدا مريض کند، حكمت است، بمیراند هم «. گفت اللَّه!

حكمت است و غیر از حكمت، چیزى نیست، يا عدل است يا فضل. 

 را به عدل و حكمت شناختند. جان فداى عقال که خداى خود

بايد يقین   مشاهده حكمتها و مصلحتهاى خداوند در مخلوقات عالم

کند و هر چه فرموده، بجاست؛ از  کنى که خداى عالم کار عبث نمى

دوشاخى که به مورچه داده، از دمى که به مرغ و خروس يا االغ 

اور کند داده، تا برود باال، همه حكمت و مصلحت دارد. مؤمن بايد ب
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که افعال الهى، محفوف به مصالح است، از خلقت پشّه تا برود باال؛ 

چه حكمتهاى صورى و مادّى، چه حكمتهاى معنوى. در حكمت 

رسوا شدن منصور دوانیقى توسّط امام  معنوى روايتى به نظرم رسید.

روزى منصور دوانیقى خلیفه عباسى با حضرت   صادق علیه السالم

نشست  اى روى صورت منصور مى نشسته بود. پشّهصادق علیه السالم 

 کرد، باز بر آزرد و هر چه هم او را رد مى و او را مى

 279عدل، ص: 

گشت و باألخره منصور را عاجز کرد. منصور رو به حضرت صادق  مى

فايده اين موجود چیست که خدا آن را »علیه السالم کرد و گفت: 

حكمت معنوى آفرينش حضرت با يك جمله، يك «. آفريده است؟!

خدا اين را خلق کرده تا عجز متكبّرين را به »پشّه را بیان فرمود: 

حكمتهاى متعدّدى در خلقت پشّه نهفته است از آن  209«.آنها بفهماند

کند و بسیارى از حیوانات ريز را  جمله کثافات هوا را دفع مى

. خورد و بسیارى از حیوانات کارشان تنقیح و پاك کردن هواست مى

به عالوه، چقدر لطايف صنع در آفرينش او به کار رفته و راستى 

 توان درس خداشناسى از آفرينش پشّه خواند. چقدر مى

                                                 
 .166/ 47حبار اْلنوار:  -(1)  209

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  392 

______________________________ 
 .166/ 47بحار األنوار:  -(1)

 280عدل، ص: 

 

  در مكتب تشیّع 210«بَدا»جايگاه باال و واالى 

 

بیت  است که در اخبار اهل «بدا»، موضوع «عدل»از فروع مسأله 

علیهم السالم عنايت بسیارى به آن شده است و حتّى از حضرت 

اگر مردم از بَدا آگاه بودند، »صادق علیه السالم منقول است که: 

ما عبد » در حديث ديگر فرموده: 211«.شد سستى در آنها ظاهر نمى

و خدا به هیچ عبادتى باالتر از بدا نیست » 212«.ء مثل البداء اللَّه بشى

در حديث صحیح ديگر فرمود: «. چیزى مانند بدا پرستیده نشده است

به هر  213«.بزرگ داشته نشده خداى تعالى به چیزى مانند بدا»

حال، موضوع بدا از مسلّمیّات اخبار بوده و هر يك از علماى کالم و 

اى براى بدا در کتابهايشان ذکر  بزرگان دين، بحث جداگانه
                                                 

 جز آنچه كه قبًَل اراده وى بر آن تعّلق گرفته بود) فرهنگ معني(. ظاهر شدن، هويدا گشنت. پيدا شدن رأى ديگرى در امرى؛ امرى كه در خاطر بگذرد كه از پيش نگذشته باشد. اجياد رأىي براى خالق به -(1)  210
 .511/ 1واِف:  -(2)  211
 .507مهان:  -(3)  212
 .507مهان:  -(4)  213
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هم براى بهره مندى شنوندگان، از بدا بحث اند. امروز  کرده

 شود. مى

______________________________ 
ظاهر شدن، هويدا گشتن. پیدا شدن رأى ديگرى در امرى؛  -(1)

امرى که در خاطر بگذرد که از پیش نگذشته باشد. ايجاد رأيى براى 

 جز آنچه که قبلًا اراده وى بر آن تعلّق گرفته بود )فرهنگ خالق به

 معین(.

 .511/ 1وافى:  -(2)

 .507همان:  -(3)

 .507همان:  -(4)

 281عدل، ص: 

  معناى بَدا و نسخ

تغییر و »که از ضروريّات مذهب شیعه است، عبارت است از « بدايى»

تغییر در تشريع »عبارت است از: « نسخ«. »تبديل در عالم تكوين

 عبارت است از:« بدا»و « واحكام دين
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و به ديگر سخن، چیزى را که «. ى در امور تكوينىتبديل و دگرگون»

بايد اثر خاص از آن آشكار شود، پیشگیرى کنند و آن اثر را از آن 

ء بگیرند، يا به چیزى اثرى که ندارد، بدهند؛ به عبارت ديگر، کم  شى

گويند. « بدا»و زياد کردن، دادن و گرفتن بر خالف جريان قبلى را 

اعتبار حكمتها و مصلحتها تغییراتى در  پروردگار عالم ممكن است به

فرمايد:  امور هر موجودى بدهد. در قرآن مجید در اين مورد مى

فرمايد آنچه را که بخواهد )از امورى که به حسب  خداوند محو مى»

فرمايد )آنچه از امور عادى  شود( واثبات مى جريان عادى واقع مى

صريح اين  بت و متغیّرمقدّرات ثا 214«.نبوده( و نزد اوست امّ الكتاب

قابل تغییر است بلكه حسب روايات، قسمى از « مقدّرات»آيه است که 

مقدّرات حتمى و قسمى ديگر معلّق است. شرح مطلب آن است که 

بعضى از مقدّرات است که قابل دگرگونى و تغییر نیست، ولى بعضى 

کند. از قرآن مجید اين تقسیم نیز  ديگر به اراده خدا تغییر مى

 فرمايد: شود؛ در دوّمین آيه از سوره انعام مى همیده مىف

______________________________ 
 .39رعد:  «يَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتبِ» -(1)

 282عدل، ص: 

                                                 
214  (1)-\i « َُْحواْ اللَُّه َماَيَشآُء َويُ ْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكتبِ َي»\E  :39رعد. 
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خداست که شما را از خاك آفريد، سپس اجلى قرار داد و اجل »

 215....«نامیده شده نزد اوست 

  اجل حتمى و اجل معلّق

و « اجل حتمى»حسب اين آيه شريفه دو قسم اجل داريم؛ يكى 

اجل حتمى آن است که قابل تغییر نیست و «. اجل معلّق»ديگرى 

فرار کردن از آن محال است. امّا اجل معلّق، اجل ديگرى است که 

 بستگى به انجام يا ترك کارى دارد، يا به وجهى قابل تأخیر يا تقديم

است، ممكن است زودتر برسد، يا ديرتر بیايد. مثلًا شخصى برايش 

تقدير شده که در شصت سالگى بمیرد، يا پیش آمد سختى برايش 

بشود، ممكن است با صدقه، يا دعا برطرف شود؛ اگر صدقه داد، يا 

میرد، لذا مؤمنین همیشه بايد باب  افتد و گرنه مى دعا کرد، تأخیر مى

نكنند، خصوصاً دعاى پدر و مادر در حقّ اوالد،  دعا و صدقه را رها

خاطر دعاى مادر  نجات فرزند از مرگ حتمى به مستجاب است.

شیخ   بارها برايم درباره مرحوم آقا میرزا محمود شیرازى،

تعريف  «شیخ از گور گريخته»  مشهور به اى، محمّدحسین قمشه

ين بوده که وجه شهرت اين لقب براى شیخ بزرگوار ا»کردند که:  مى

                                                 
215  (1)-\i «َأَجًَل َوَأَجل  مَُّسمًّى ِعنَدُه ُُثَّ أَنُتْم ََتْرَتُونَ   ُهَو الَِّذى َخَلَقُكم ّمن ِطنٍي ُُثَّ َقَضى»\E  :2انعام. 
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خودش نقل کرده بود، در قمشه در کودکى مريض شدم و به حال 

خواهد بمیرد، پشت  موت افتادم. مادرم وقتى ديد تنها فرزندش مى

خدايا! من هستم و  بام رفت و سرش را برهنه کرد و به خدا نالید:

 همین يك دانه پسر، او را از من نگیر و به من برگردان.

______________________________ 
أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ   هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مّن طِینٍ ثُمَّ قَضَى» -(1)

 .2انعام:  «أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

 283عدل، ص: 

صدا زد:   شیخ محمّدحسین اين قدر در دعا اصرار ورزيد که خود

 «.مادر بیا که دو مرتبه مرا باز گردانیدند

  تادن اجل معلّق با دعا و صدقهبه تأخیر اف

به هر حال، اجل معلّق ممكن است با دعا و صدقه به تأخیر بیفتد، ولى 

شود. بايد  متوجّه باشید که با يك تومان و ده تومان کار درست نمى

اى بدهى که دلى را شاد کند. گوسفندى قربانى کنى و  صدقه

دها اجل معلّق گوشتش را میان ارحام و فقرا قسمت نمايى، چه بسا ص

را تأخیر انداخته است، امّا جلو اجل حتمى  ايم و خداوند آن داشته

حكمت الهى در مخفى نگهداشتن اجل حتمى و  شود. گرفته نمى
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اش مخفى داشته تا کسى نداند که  البتّه خداوند به حكمت بالغه  معلّق

ا اين اجل حتمى است، يا معلّق، مثلًا انسانى به سختى بیمار شده، آي

يابد يا نه؟ معلوم نیست، شايد موفّق به  از اين بیمارى بهبودى مى

که اجل معلّق است و برطرف گردد،  صدقه و دعا شود به احتمال اين

سفارش  هر چند اگر اجل حتمى هم باشد، از خیرات بهره برده است.

امام صادق علیه السالم به دعا کردن براى تعجیل ظهور امام زمان 

فرمايد:  در روايتى حضرت صادق علیه السالم مى  علیه السالم

شود بلكه  ؛ آنچه خدا تقدير کرده است، مى المقدّر کائن نگويید»

مقدّرات قابل تغییر است؛ حتّى در غیبت امام زمان علیه السالم 

کند که براى تعجیل ظهورش دعا کنید و نگويید هر وقت  سفارش مى

 «.شود مقدّر است، آن حضرت ظاهر مى

 284، ص: عدل

اسرائیل از  تشابه تعجیل ظهور امام زمان علیه السالم به نجات بنى

  سلطه فراعنه

حضرت صادق علیه السالم تعجیل ظهور حضرت مهدى علیه السالم را 

فرمايد. براى بنى اسرائیل تقدير  با داستان بنى اسرائیل تشبیه مى

خداوند  شده بود که چهار صد سال زير دست فراعنه گرفتار باشند و
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قدر  سال، آن 230که پس از  فراعنه را بر آنها مسلّط فرمود. تا آن

دعا و تضرّع به درگاه خدا کردند که خداوند تقديرش را دگرگون 

فرموده وموسى را برايشان فرستاد و آنها را از چنگال فرعون نجات 

فرمايد:  داد. و خالصه با دعا، کارشان اصالح گرديد. حضرت مى

ست زمان غیبت ولىّ عصر عجلّ اللَّه تعالى فرجه همین قسم ا

مرحوم   بَدا درباره اسماعیل پسر امام صادق علیه السالم الشريف.

  گويد: معنى حديث« الدّين و االسالم»کاشف الغطاء در کتاب 

بدا حكم »  که حضرت صادق فرمود؛ يعنى 216«بداللَّه فى اسماعیل»

هر شد حكمى از طرف خداى ؛ يعنى ظا«بدا شأن اللَّه -يا -اللَّه

پس از   اسماعیل کردند تعالى که بر خلق مخفى بود. مردم گمان مى

که او  حضرت صادق علیه السالم امام واجب الطاّعه است، پس از آن

در زمان خود حضرت صادق علیه السالم وفات کرد، معلوم شد و بر 

ن بدا درباره امام حس خلق روشن گرديد که او امام نبوده است.

يا نسبت به حضرت عسكرى علیه السالم رسیده   عسكرى علیه السالم

؛ يعنى از «بدا للَّه فى شأنك» که حضرت هادى علیه السالم فرمود:

 طرف خدا درباره تو بدا حاصل شد؛ آشكار شد مطلبى بر

                                                 
 ) پاورقى(.509/ 1واِف:  -(1)  216
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______________________________ 
 )پاورقى(. 509/ 1وافى:  -(1)

 285عدل، ص: 

کردند حسین فرزند ديگر آن حضرت،  گمان مى مردمان که بعضى

امام است، امّا وقتى در زمان آن حضرت وفات کرد، معلوم شد امام 

 پس از حضرت هادى، حضرت حسن عسكرى علیهما السالم است.

  تالش امام صادق علیه السالم در رفع ابهام از جانشینى خويش

ل القدر بود جناب اسماعیل پسر حضرت صادق علیه السالم بسیار جلی

کردند پس از حضرت  به قسمى که بعضى از بزرگان شیعه گمان مى

صادق علیه السالم اسماعیل امام خواهد بود امّا پس از وفاتش 

؛ يعنى حكم «ظاهر شد حكم خدا در باره اسماعیل»حضرت فرمود: 

اى  که جاى هیچ گونه شبهه خدا اين بود که او امام نیست. براى اين

مام صادق علیه السالم بعضى از يارانش را طلبید و به باقى نماند، ا

آنان فرمود: عبا را از روى جنازه اسماعیل عقب بزنند و نگاه کنند 

که به راستى اسماعیل مرده است تا پس از آن حضرت، ادّعاهاى 

دست از « اسماعیلیّه»اى به نام  واهى نشود. مع الوصف هنوز هم فرقه

ظهور بعد از »به معنى « بدا»رند. پس دا ادّعاى واهى شان بر نمى
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؛ مثلًا در امور جزئى مانند همین شیخ محمّدحسین «خفا است

اى که ذکر شد، پس از بدا؛ يعنى به واسطه دعاى مادرش آنچه  قمشه

مخفى بود، ظاهر شد؛ يعنى معلوم نبود اجل حتمى است يا اجل 

گشت، شود، پس از دعا و باز معلّق که به دعا و صدقه برطرف مى

معلوم شد اجل حتمى نبوده است. بعضى از اجلها با دارو و درمان بر 

گردد، امّا در اجل حتمى، چه دوا باشد يا نباشد، دعا و صدقه  مى

 باشد يا نباشد، قابل بازگشت نیست.

 286عدل، ص: 

 فلسفه عظمت بَدا

ترين  بدا عظیم»امّا آنچه از حضرت صادق علیه السالم عرض شد که: 

، «217 است وخدا به چیزى همچون بدا بزرگ داشته نشدهعبادات 

علّتش آن است که در هر حال، بايد مؤمن معتقد باشد که کار به 

تواند کار را  دست خداست و اسباب، مسخّر اراده اوست. خدا مى

برگرداند. همه اسباب فراهم است و خدا لغو کند، يا بى سبب ايجاد 

بايد معتقد باشى که اگر خدا  فرمايد، يا سبب ديگرى درست فرمايد.

 شود. مريض خوب مى برطرف واين بخواهد، اين اجل

                                                 
 .507/ 1واِف:  -(1)  217
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اين بزرگترين ايمان قلبى است. وقتى به اين معنى معتقد باشى 

ويقین کنى، اگردر بدترين حاالت در قعر چاه گرفتار شدى مطمئن 

نصّر در  ناکام شدن بخت يابى. باش که اگر خدا بخواهد، نجات مى

  دانیال بخت نصّر،  ن حضرت دانیال نبى علیه السالمنابودن کرد

اى را هم با او در  پیغمبر را گرفت و در چاه انداخت و حیوان درنده

چاه کرد و سر چاه را نیز گرفت. حضرت دانیال علیه السالم بدون 

اضطراب خیال و تزلزل فكر، در ذکر و ياد خدا بود و آن جانور نیز 

وز گذشت و خدا پیغمبرى را فرستاد تا کاملًا برايش خاضع بود. ر

براى دانیال خوراك ببرد، سرچاه را عقب زد، شنید که حضرت 

کند  شكر خدايى را که فراموش نمى»گويد:  دانیال علیه السالم مى

هر چند  عزّت و ذلّت به دست خداوند «.هر کس را که به ياد او باشد

تو را بر  در گودال گور هم باشى، اگر عمرت باقى باشد، خدا

 گرداند، مى

______________________________ 
 .507/ 1وافى:  -(1)

 287عدل، ص: 
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در دعاى ابى حمزه  218عزّت پس از ذلّت و بر عكس، به دست اوست.

اى خداى عالم! کیست که در برابر اراده تو بتواند »خوانید:  مى

اظهارى کند؟ کیست که قائم به خود باشد؟ کیست که در کار تو 

 فرمايد: امام علیه السالم که مى 219«.رأت چون و چرا داشته باشد؟ج

؛ خداوند به چیزى همچون بدا «ء مثل البداء ما عبداللَّه بشى»

پرستیده نشد؛ يعنى هیچ عبادتى همچون بدانیست؛ چون عبادت 

مادر است، منشأ عبادات است. انسان به برکت بدا شوق به طاعت پیدا 

کنند؛ چون عقیده به  ه خدا کمتر خرج مىکند. کسانى که در را مى

بدا ندارند. برخى وقتى بیمارى دارد، حاضر است مبلغ گزافى به 

طبیب بدهد و دارو بخرد، امّا حاضر نیست همان مبلغ را به رحم 

 فقیرش بدهد تا مرضش برطرف گردد.

 برطرف شدن بیماريها با قربانى کردن گوسفند

چندين سال است که »فرمايد:  ت، مىيكى از رفقا از اخیار و ابرار اس

هايم نیاز به طبیب و درمان نداريم، تا  من و عیاالتم حتّى بچّه زاده

کشم و گوشتش  شود، گوسفندى خريده و مى مختصر بیمارى پیدا مى

دهم  کنم، يا وجه آن را در راه خدا صدقه مى را میان فقرا تقسیم مى

                                                 
218  (1)-\i ... «ٍء َقِدير   ُكّل َشىْ    َوتُِعزُّ َمن َتَشآُء َوتُِذلُّ َمن َتَشآُء بَِيِدَك ا ْلَْرْيُ إِنََّك َعَلى»\E  :26آل عمران. 
219  (2)-\i  ّالعاملني َلتسئل عن فعلك وَل تشارك يف امرك وَل تضاّد يف حكمك وَل يعرتض عليك أحد يف تدبريك، لك اْللق واَلمر تبارك اللَّه رب \E.)مفاتيح اجلنان/ دعاى اىب محزه مثال ( 
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است، دعا « بدا»قد به چون معت«. فرمايد و خداوند بال را رفع مى

 گردد. دهد و رفع بال مى کند و صدقه مى مى

______________________________ 
کُلّ   وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِیَدِكَ ا لْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى»...  -(1)

 .26آل عمران:  «ءٍ قَدِيرٌ شَىْ

ال تضادّ في حكمك التسئل عن فعلك وال تشارك في امرك و -(2)

وال يعترض علیك أحد في تدبیرك، لك الخلق واالمر تبارك اللَّه ربّ 

 )مفاتیح الجنان/ دعاى ابى حمزه ثمالى(.  العالمین

 288عدل، ص: 

 بشارتى از امام صادق علیه السالم پیرامون بدا

اند؛ چون بَدا  اهتمام داده« بدا»بیت علیهم السالم که به موضوع  اهل

خیرات کثیرى است. بشارتى از امام صادق علیه السالم مستلزم 

که قريب الوقوع  دعا، بال را برمى گرداند و حال آن»رسیده که: 

است و چیزى به تحقّقش نمانده است. بال باالى سرت رسیده، چیزى 

را  نمانده دامنت را بگیرد، امّا باز دست از دعا برندار، شايد خدا آن

يونس علیه السالم و برطرف شدن  نفرين حضرت 220«.برطرف کرد

                                                 
 .40/ 7وسائل الشيعه:  -(1)  220

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  404 

شواهد اين مطلب بسیار است و در اخبار   آن توسّط دعاى مردم

آورند  بیت علیهم السالم قوم يونس را براى اين مسأله نظیر مى اهل

که در قرآن مجید ذکر کرده است. مضمون آنچه در تفسیر رسیده و 

کرده آن است در کتاب لئالى األخبار نیز رواياتى در اين باره نقل 

حضرت يونس در سى سالگى به پیغمبرى برگزيده شد. محلّ »که: 

قوم او نینوا بود )بین النّهرين و عراق فعلى(. قومش کارى جز عناد و 

سال در میان قومش گذراند و آنها را تبلیغ  33لجاج با او نداشتند. 

به  روبیح و تنوخا  کرد، ولى در اين مدّت طوالنى، فقط دو نفر به نام

او گرويدند. روبیح، خودش از خاندان رسالت بود. حضرت يونس 

اين مدّت طوالنى صبر کرد و در آخر عرض کرد: خدايا! تا کى من 

زجر بكشم، باليى بفرست و همه را هالك کن. ندا رسید: صبر کن. 

سال صبر کرد و آن وقت نفرين کرد. يونس عرض  950نوح پیغمبر 

طاقت ندارم و خالصه در دعاى خودش  کرد: خدايا! من بیش از اين

 محكم ايستاد و اصرار ورزيد.

______________________________ 
 .40/ 7وسائل الشیعه:  -(1)

 289عدل، ص: 
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حضرت يونس پیغمبر نزد خدا عزيز و محترم است. خداوند دعايش 

کنم، ولى نفرمود آنها را  را پذيرفت و وعده فرمود بال را نازل مى

 نم، ولى يونس اين مطلب را نفهمید. حضرت يونس نزدک هالك مى

آمد و گفت: دعا کردم خدا همه را هالك کند. روبیح گفت:   روبیح

کار خوبى نكردى، دعا کن که خدا بال را برگرداند. خدابنده هايش 

رفت و گفت: نفرين کردم و  تنوخا را دوست دارد. حضرت يونس نزد

لم نبود، گفت: آفرين! خوب کند. تنوخا عا خدا همه را هالك مى

جا هستیم و عبادت خدا  کردى! پس از اين فقط ما سه نفر در اين

از میان مردم  يونس و تنوخا  کنیم. روز موعود فرا رسید، حضرت مى

رفتند، امّا روبیح ماند. مروى است آثار عذاب آشكار گرديد. 

طور که حضرت يونس به آنها خبر داده بود، روز اوّل  همان

ايشان زرد و روز دوّم سیاه شد و همه فهمیدند که وعده پیغمبر روه

گردد. خواستند به  خدا درست بوده و عذاب برايشان نازل مى

حضرت يونس متوسّل شوند امّا متوجّه شدند که وى از میانشان رفته 

است. نزد روبیح آمدند و به او متمسّك شدند تا کارى بر ايشان 

رفت، خداى يونس هست. گفتند: بال  بكند. روبیح گفت: اگر يونس

آمده، رويمان زرد و سپس سیاه شده است. روبیح فرمود: خداوند 

را برطرف کند. روبیح دستور عجیبى داد؛ چون  قادر است تا آن
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نفرين يونس و نزول عذاب را بايد با قوّه زيادى که رحمت خدا را به 

الح کنید؛ حرکت در آورد، برداشت. دستور داد بین خودتان را اص

اگر کسى بر ديگرى حقّى دارد، هر چه زودتر بپردازد. قوم يونس که 

 خواستند بال رفع شود، اين دستور را به سرعت اجرا کردند؛ مى

 290عدل، ص: 

اش را از سنگ غیر ساخته  حتّى مروى است اگر کسى شالوده خانه

بود، ديوار را خراب کرد و سنگ را به صاحبش پس داد. روز موعود 

که حسب روايت نیمه شوّال بود، سوّمین روز پس از زردى و سیاهى 

که مهمترين ساعات شبانه  -رويشان رسید. دستور داد بین الطّلوعین

همه افراد کوچك و بزرگ، زن  -روز براى دعا و نزول رحمت است

ها از هم  و مرد؛ حتّى حیوانات سر به صحرا بگذارند. مادرها و بچّه

هاى  هايى که حلقوم بچّه ها را بلند کردند، ناله هجدا شوند، همه ضجّ

هاى گنهكاران  خاست، با ناله شیر خوار و کودکان معصوم بر مى

هاى شیر خوارشان نیز با  آمیخته گرديد. نعره حیوانات و ضجّه بچّه

از اين صحرا بلند بود.  يا ربّ! يا اللَّه!  اين صداها در آمیخت. صداى

ربّنا ظلمنا » گفتند: ها ياد داده بود مكرّر مىاى که روبیح به آن جمله

انفسنا وکذّبنا رسولنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين 
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خدايا! بد کرديم و به » «.فاغفرلنا وارحمنا يا أرحم الرّاحمین

خودمان ستم کرديم و پیغمبرمان را تكذيب نموديم، اگر ما را 

زيانكاران خواهیم بود، پس ببخش  نیامرزى و به مارحم نفرمايى، از

«. ما را و بر ما رحم آور، به درستى که تو ارحم الرّاحمین هستى

يا ربّ! يا اللَّه! و يا  ها و باليى که باالى سرشان آمده بود، با اين ناله

گفتنهايشان برگشت. مروى است که: اين عقوبت   ارحم الرّاحمین

متالشى ساخت. حضرت را  برگشت و به کوههاى موصل خورد و آن

 کند، امّا ديد خبرى نشد. يونس از دور منتظر بود ببیند بال چه مى

 تنوخا به تحقیق آمد وديد خبرى نشده است.

 291عدل، ص: 

يك نفر از قوم به حضرت يونس رسید و گفت: جناب يونس! نفرين 

کردى و رفتى، امّا خداى عالم ما را نجات داد. حضرت يونس از 

ك شد، از اين جهت ناراحت است که به خیال خودش سخن او خشمنا

مشتش باز شده و قومش هالك نشدند، در حالى که با عصمتش 

دانستند که نفرينش گیرا شد، لكن لطف  منافات نداشت و همه مى

خدا عذاب را از آنها برطرف کرد. به هر حال، خشمناك به سوى 

کجا برود.  دريا حرکت کرد. کنار دريا متحیّر بود که چه کند و
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خواهد حرکت کند. گفت: ممكن است مرا نیز با  متوجّه شد کشتى مى

که وسط دريا رسیدند، ماهى  خود ببريد؟ گفتند: آرى. هنگامى

عظیمى جلو کشتى را گرفت، کشتى ران، کشتى را به طرف ديگر 

راهنمايى کرد، امّا ماهى او را تعقیب کرد، هر چه کردند ماهى کنار 

ران که تجربه کافى داشت، گفت:  تالطم آمد. کشتى نرفت و دريا به

اين جريان، عادى و ساده نیست. حتماً گنهكارى در کشتى هست و 

بايد فدا شود تا دريا آرام گیرد و اين ماهى پى کارش برود، بهتر آن 

 است که قرعه بزنیم و قرعه به نام هرکس افتاد، او را به دريا بیفكنیم.

بعضى از کشتى نشینان  221يونس در آمد.قرعه زدند به نام حضرت 

گفتند او پیغمبر است، او که گنهكار نیست. بار دوّم قرعه زدند باز به 

نام حضرت يونس در آمد. براى سوّمین بار که قرعه به نام حضرت 

يونس افتاد، خودش گفت: آرى، من گنهكارم، خود را در دريا 

ر روايات دارد که: انداخت و ماهى دهان باز کرده و او را بلعید. د

  حضرت يونس در شكم ماهى، يك هفته ماند و تا شش ماه

______________________________ 
 «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ا لْمُدْحَضِینَ* فَالْتَقَمَهُ ا لْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ» -(1)

 .142 -141صافّات: 

                                                 
221  (1)-\i «  َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن ا ْلُمْدَحِضنَي* فَاْلَتَقَمُه ا حلُْوُت َوُهَو ُمِليم»\E  :142 -141صافّات. 
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 292عدل، ص: 

داوند او را در وسط نیز رسیده و از سه روز کمتر ذکر نشده است. خ

دريا زندانى کرد، آن هم چه زندانى؟! مروى است به ماهى مزبور 

که يونس طعمه تو باشد و  الهام شد: تو محبس يونس هستى نه اين

بايد او را نگهدارى. يونس حاال کاملًا متوجّه اشتباه خودش شده که 

ه جا غضب کرده و ترك اولى کرده است، حاال جز از در عجز والب بى

لذا او هم همان  222«.اى نیست به درگاه خدا وارد شدن، چاره

اى خدايى »اى را که قومش پیش گرفتند، پیش گرفت و گفت:  رويّه

که تو منزّه و پاك هستى از آنچه سزاوار آن نیستى، من بد کردم، 

قدر در رحمت حق را کوبید تا  اين 223«.من بر خودم ستم کردم

اش باالتر رفت و  و درجه 224 ات يافتآمرزيده گرديد و از اندوه، نج

صد و بیست هزار نفر مبعوث گرديد. در سوره صافّات  بر يك

اگر از تسبیح کنندگان نبود، تا قیامت در شكم ماهى »فرمايد:  مى

ولى به برکت همین تسبیح وانكسار و توبه، او را از » 225«.ماند مى

و را برايش دريا بیرون انداختیم در حالى که بیمار بود و درخت کد

                                                 
 .430 -429/ 5لئال اْلخبار:  -(1)  222
223  (2)-\i « ِِإلَه ِإَلَّ أَنَت ُسْبحَنَك ِإِّن ُكنُت ِمَن الظِلِمنيَ   ذ ذََّهَب ُمغِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدىَوَذا النُّوِن إ  .87انبياء:  E\«ِِف الظُُّلمِت َأن َلَّ
224  (3)-\i « فَاْسَتَجْبَنا َلُه َوجَنَّْينُه ِمَن اْلَغّم»...\E  :88انبياء. 
225  (4)-\i « يَ ْوِم يُ ْبَعُثونَ   أَ نَُّه َكاَن ِمَن ا ْلُمَسّبِحنَي* لََلِبَث ِِف َبْطِنِه ِإَل  فَ َلْوََل»\E  :144 -143صافّات. 
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صد هزار بلكه بیشتر  رويانیديم تا استشفا نمايد و او را بر يك

 226«.برگزيديم

______________________________ 
 .430 -429/ 5لئالى األخبار:  -(1)

فِى   وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى» -(2)

 .87انبیاء:  «اإِلهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحنَكَ إِنّى کُنتُ مِنَ الظلِمِینَالظُّلُمتِ أَن لَّ

 .88انبیاء:  ...«فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنهُ مِنَ الْغَمّ » -(3)

يَوْمِ   فَلَوْلَا أَ نَّهُ کَانَ مِنَ ا لْمُسَبّحِینَ* لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَى» -(4)

 .144 -143صافّات:  «يُبْعَثُونَ

فَنَبَذْنهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِیمٌ* وَأَنبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مّن يَقْطِینٍ* » -(5)

 .147 -145صافّات:  «مِاْ ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ  وَأَرْسَلْنهُ إِلَى

 293عدل، ص: 

و اين چنین مؤمنین »فرمايد:  اى که هست در آخر آيه شريفه مى نكته

خداوند وعده فرموده است که اهل ايمان را «. دهیم مىرا نیز نجات 

دهیم؛ يعنى تا  همین قسم که حضرت يونس را نجات داديم، نجات مى

                                                 
226  (5)-\i « نَ ِمْا ئَِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدو   فَ َنَبْذنُه بِاْلَعَرآِء َوُهَو َسِقيم * َوأَنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة ّمن يَ ْقِطنٍي* َوأَْرَسْلنُه ِإَل»\E  :147 -145صافّات. 
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طور که يونس رو به درگاه ما آمد، بیايد، ما هم  قیامت هرکس همین

دهیم، اين وعده خداست و تخلّف ندارد، پس به  او را نجات مى

 «.الظّالمینسبحانك انّى کنت من » راستى بگو:

 

 294عدل، ص: 

 

 کج انديشى برخى از انديشمندان در مسأله بدا

 

را انكار نموده و به قايلین و « بدا»بعضى از محقّقین که مسأله 

اند، به فرمايش بعضى از علما به واسطه  معتقدين آن طعن زده

نفهمیدن مسأله و محلّ نزاع است و گرنه طبق آنچه صريح قرآن 

علّت  سلمانى نبايد در مسأله بدا خالف گويد.مجید است، هیچ م

اختالف انديشمندان اسالمى در مسأله بدا از ديدگاه کاشف الغطاء 

در اين مورد نیز نزاع بین »مرحوم کاشف الغطاء گويد:   قدس سره

هاى مسلمین لفظى است؛ يعنى نزاع حقیقى و قابل توجّه نیست؛  فرقه

درست روشن شود و به سخن  زيرا در صورتى که محلّ نزاع و گفتگو
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شود که با يكديگر موافقند و  يكديگر خوب گوش فرا دهند معلوم مى

هیچ جدالى در اصل موضوع نیست و شايد سوء ظن به يكديگر، عامل 

  معنى بدا از ديدگاه برخى از منكرين آن «.اصلى براى نزاع باشد

بعضى از منكرين بدا، آن را به معنى حصول علم بعد از جهل 

 اند. بدا گرفته

 295عدل، ص: 

يعنى تبدّل و دگرگونى رأى و پشیمانى از آن، يا روشن شدن پس از 

دهند.  تاريكى، آن وقت آن را کفر دانسته و به قايلین بدا نسبت مى

بلى، اگر ما قايل باشیم که بدا به اين معنى است، اين معنى درباره 

جهل در خدا  خدا کفر است. پشیمانى شأن خدا نیست، علم پس از

 محال است.

 تهمتى بزرگ به شیعه توسّط فخررازى!

يَمْحُواْ » از فخررازى تعجّب است که در تفسیرش ضمن آيه شريفه:

پشیمان شدن خدا را به شیعه نسبت  227...«اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ 

داند بلكه  در حالى که شیعه قايلین اين قول را کافر مى 228دهد!! مى

                                                 
 .39رعد:  -(1)  227
 .66/ 19التفسري الكبري:  -(2)  228
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عدم  ییر تقديرات و امور عالم از روى مصلحت است.معنى بدا تغ

بلى، يك مطلب را بايد از نظر دور  مبادى انفعالى در خداوند

شود با  نداشت و آن اين است که افعالى که به خدا نسبت داده مى

شود، فرق دارد. در مردم، مبادى  نسبتى که به بندگان داده مى

لًا استهزا، غضب و رحم انفعالى دارد، ولى در خدا چنین نیست؛ مث

شوند، در حالى که مبادى  افعالى هستند که در بندگان استعمال مى

آيد، رنگ  انفعالیّه دارند؛ مثلًا با ديدن ناماليمى، خون به جوش مى

آيد، گرم  شود، دستگاه گردش خون به غلیان مى بدن سرخ مى

کند، دلش به اين خنك  آيد، غضب مى شود، به هیجان مى مى

د که چماق بردارد و بر سرطرف بكوبد، اگر دسترسى به طرف شو مى

زند، بالجمله انتقام گرفتن از طرف براى دل  نداشت، خودش را مى

 خنك شدن است.

______________________________ 
 .39رعد:  -(1)

 .66/ 19التفسیر الكبیر:  -(2)

 296عدل، ص: 
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ت و خداوند از امّا تشفّى غیظ و خنك شدن دل در خداوند محال اس

کند، امّا به صورت  اين طرز غضب منزّه است. خدا هم غضب مى

متفاوت بودن معنى  کشد، نه تشفّى غیظ. انتقامى که از ستمگر مى

استهزا کردن در بشر به اين است که سر   استهزا در خداوند و انسان

به سر طرف بگذارد و او را شرمنده نمايد و طرف را سبك کند. خدا 

امّا نه به معنى سر به سر گذاشتن است بلكه در  229کند، هزا مىهم است

فرمايد.  کردند، تالفى مى برابر استهزايى که کافران از مؤمنان مى

بینند وبه  در روز قیامت کافران قصر زيبايى را مى»مروى است که: 

رسند، در به روى آنان بسته  دوند، تا نزديك آن مى سوى آن مى

انتقام خدايى است که به صورت استهزاى از  اين يك نوع«. شود مى

 شود. کفّار ظاهر مى

  متفاوت بودن معنى ترحّم در خداوند و انسان

کند؛ يعنى از ديدن ناماليمى براى ديگرى، دلش به  مخلوق رحم مى

بیند فقیر کورى در گودالى افتاده است، دلش  آيد؛ مثلًا مى درد مى

دان خودش، او را از چاه آيد و براى آرامش دل و وج به درد مى

آورد. ولى خداى عالم که ارحم الرّاحمین است مثل من و  بیرون مى

                                                 
229  (1)-\i « اللَُّه َيْسَتْهزُِئ ِِبِْم»...\E  :15بقره. 
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شما که دل ندارد تا براى دلش رحم کند، دلش به درد آيد و براى 

 جبران آن ترحّم نمايد.

بلكه ترحّم او ابتدايى است، همه موجودات به رحمت او نیازمندند و 

 فرمايد. او هم عنايت مى

______________________________ 
 .15بقره:  ...«اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ » -(1)

 297عدل، ص: 

  جهالت، منشأ بدا در انسان

درباره انسان، منشأش جهل اوست؛ مثلًا کسى نزد « بدا»در مسأله 

دهید، بعد  کند، شما صد تومان به او مى آيد و اظهار فقر مى شما مى

تمند بوده است، کالهبردارى کرده است و فهمید دروغ گفته، ثرو مى

شوى. امّا تغییراتى که در قضا و قدر الهى واقع  شما پشیمان مى

واسطه جهل و اشتباه نیست بلكه بعضى اوقات به واسطه  شود، به مى

عمل طرف است؛ مثلًا فالن شخص در اثر ظلمى که کرد، مستحق بال 

د، پس بدا در خدا به شد، بعد کار خیرى کرد و سزاوار رفع بال گردي

 اعتقاد باطل يهود درباره خداوند واسطه تغییر دادن عمل بنده است.

بدا به اين معنى کفر نیست بلكه مقتضاى فعّال بودن خدا و مقتضاى 
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مبسوط الید بودن خداست بلكه اگر کسى منكر بدا بشود، خدا را از 

اره يهود فعّال بودن برکنار دانسته است؛ چنانچه در قرآن مجید درب

يهود گفتند دستان خدا بسته است، دستهاى »فرمايد:  چنین مى

خودشان بسته باد و لعنت کرده شدند به سبب آنچه گفتند )که 

دستهاى خدا بسته و خدا فعّال نیست( بلكه دستهايش باز است و آنچه 

گفتند:  اى از يهود بودند که مى عدّه 230...«.کند  بخواهد انفاق مى

« دهد رينش جهان، ديگر تغییرى در کار عالم نمىخدا پس از آف»

ولى قرآن مجید باصراحت وتأکید اين قول سخیف را رد کرده، 

 231«.بلكه خدا هر روزه در کارى است»فرمايد:  مى

______________________________ 
بِمَا قَالُواْ بَلْ  وَقَالَتِ ا لْیَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ» -(1)

 .64مائده:  ...«يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ کَیْفَ يَشَآءُ 

 .29الرّحمن:  «کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ»...  -(2)

 298عدل، ص: 

چه بسیار کسانى که مستحقّ بال بودند و بال از آنها دور شد و بالعكس 

بسیار است. از آن  بیت، شواهد مطلب، و در قرآن مجید و اخبار اهل

                                                 
230  (1)-\i « َاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشآُء َوقَاَلِت ا ْلَيُهوُد َيُداللَِّه َمْغُلوَلة  ُغلَّْت أَْيِديِهْم َوُلِعُنواْ ِبَا قَاُلواْ َبْل َيَداُه َمْبُسوطَت»...\E  :64مائده. 
231  (2)-\i ... « ٍُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو ِِف َشْأن»\E  :29الّرمحن. 
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دهد آنچه  به درستى که خداوند تغییر نمى»فرمايد:  جمله مى

يعنى خدا  232«.بربندگان است، مگر خودشان آن را تغییر دهند

که خود بندگان، کفران نعمت کنند. اين  گیرد مگر اين نعمتى را نمى

چه اشكالى دارد و  -که اظهار امر مستور بر بندگان است -تغییرات

 ترتیب، چه عیبى دارد که ما قايل به بدا شويم؟!با اين 

 سخنى از علّامه مجلسى قدس سره پیرامون بدا

ما مأمور نیستیم که »فرمايد:  مجلسى رحمه اهلل در اين مورد مى

حتماً قايل باشیم لغت بدا در معنى حقیقى خودش در شرع مقدّس به 

ر استهزا و کار رفته باشد بلكه چه بسا در امور مجازى ذکر شده نظی

که  -سخريّه، يا رحم کردن خدا که با معنى حقیقى آن در انسان

کند. در مسأله بدانیز اگر به معنى  کاملًا فرق مى -متداول است

دانسته و نظايرش باشد، در خدا اين  آشكار شدن چیزى که نمى

معنى به کار نرفته بلكه معنى مجازى آن مراد است، به واسطه 

که: بدا به همان  حقیقى آن است. ديگر آن مشابهتى که با معنى

معنى حقیقى باشد که ظهور پس از خفا است. آشكار شدن پس از 

پنهانى است، ولى براى مخلوق نه براى خالق، امرى که بر مردم 

                                                 
232  (1)-\i ... « ََّّيُ َغرّيُواْ َمابِأَنُفِسِهْم   ِإنَّ اللََّه ََليُ َغرّيُ َماِبَقْوٍم َح»...\E  :11رعد. 
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مخفى بود، آشكار گرديد، نه چیزى که بر خدا پنهان باشد. يا معنى 

یر حتمى قابل تغییر ظهور را ظهور حكم خدا بگیريم، هر گونه تقدير غ

 «.است، از خوشبختى و بدبختى، مادّى و معنوى

______________________________ 
 .11رعد:  ...«يُغَیّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ   إِنَّ اللَّهَ لَايُغَیّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى»...  -(1)

 299عدل، ص: 

نگو: کار »فرمايد:  صريح روايت است که مى  قابل تغییر بودن شقاوت

يعنى نگو مقدّر است «. شود گذشته بلكه بگو: هر چه خدا بخواهد مى

و تقدير الهى قابل تغییر نیست، چه بسا دعا و صدقه تغییر دهد؛ چه 

مرضهاى خطرناکى که به واسطه صدقه برطرف شد، حتّى مرگ را به 

تأخیر انداخت. يا از حیث امور معنوى، شخصى رو به شقاوت 

رى از او سر زد، جلو شقاوتش گرفته شد و رو به رفت، عمل خی مى

سعادت رفت؛ حتّى شقاوت افراد نیز قابل تغییر است، رو به جهنّم 

رفت، امّا بهشتى شد. شواهد مطلب زياد است، تنها به حديثى از  مى

 شود. طريق عامّه اکتفا مى

 کنند اعمالى که شقاوت را به سعادت مبدّل مى
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از سیوطى  -که از اجلّه علماست - ىمیر حامد حسین هند  مرحوم

اين حديث را به سند معتبر نقل فرموده از خاتم انبیا محمّد صلى اهلل 

علیه و آله که: روزى امیر المؤمنین على علیه السالم از رسول خدا 

؛ يعنى ...«يَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ » صلى اهلل علیه و آله معنى آيه:

فرمايد آنچه بخواهد را  هر چه بخواهد و ثبت مى کند خدا محو مى

پرسید. پیامبر فرمود: يا على! اينك آيه را طورى برايت تفسیر 

کنم که چشمت وچشم امّتم روشن شود. سه عمل است که  مى

 کند: مبدّل مى« سعادت»را به « شقاوت»

  اوّل: صدقه مخلصانه

 صدقه بر وجه صدقه است. 233الصّدقة على وجهها؛ نخست:

______________________________ 
الصّدقة على وجهها وبرّ الوالدين واصطناع المعروف يحوّل  -(1)

/ 2)کنزالعمّال:  فى العمر ويقى مصارع السوء  ف الشّقاء سعادةويزيد

443.) 

 300عدل، ص: 

                                                 
233  (1)-\i صطناع املعروف َيّول الّشقاء سعادةويزيدالّصدقة على وجهها وبّر الوالدين وا\E ف \i ِف العمر ويقى مصارع السوء\E :(.443/ 2) كنزالعّمال 
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رسد آن  يعنى نه هر پول خرج کردنى بلكه آنچه به نظر بنده مى

گرداند که از راه حالل  سعادت بر مى اى شقاوت را به است که صدقه

به دست آمده باشد و با اخالص همراه باشد و به مورد نیز مصرف 

نمايد. اگر صدقه مناسب با اين سه شرط انجام گرفت هر چند کف 

 که مال باشد. آبى باشد اين اثر را دارد، چه رسد به اين

 سیراب کردن سگ تشنه و توفیق توبه يافتن زن بدکار

بیند  اى بوده است. مى زن زانیه»نويسد:  ب لئالى األخبار مىدر کتا

گردد  آيد و برمى سگى تشنه است، زبانش آويزان شده، سر چاه مى

تواند آب بخورد. آن زن هم ظرف نداشته، لذا به زحمت  و نمى

کرد  رساند، دهانش را پر آب مى خودش را به قعر گودال )چاه( مى

د. چندين مرتبه اين کار را کرد و سگ دا آمد و به سگ مى و باال مى

را از تشنگى نجات داد. همین کارش سبب شد خداوند به او توفیق 

ترحّم به بچه آهو و رسیدن  234«.توبه عنايت کرد و پاك از دنیا رفت

سبكتكین شغل پستى داشت و يك مرتبه به سلطنت رسید.   به سلطنت

 گويند:

                                                 
 .39/ 3لئال اْلخبار:  -(1)  234
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و بچّه آهويى صید کرد. براى معیشت وخوراکش به شكار رفته بود »

گشت، ديد مادر اين بچّه آهو حسرت زده  که به شهر بر مى هنگامى

 آيد. اش مى دنبال بچّه

سبكتكین رقّت کرد و بچّه آهو را رها کرد و گفت: امشب به گرسنگى 

 دست آيد. بريم تا دل اين حیوان به سر مى به

______________________________ 
 .39/ 3 لئالى األخبار: -(1)

 301عدل، ص: 

شب در خواب رسول خدا صلى اهلل علیه و آله را ديد که به او 

فرمود: در اثر ترحّمى که به حیوانى نمودى، خداى تعالى تو و 

به هر حال، به شرح حديث  235«.رساند خاندانت را به سلطنت مى

سه چیز است که شقاوت را به سعادت »شريف برگرديم که فرمود: 

که عرض کردم « اند؛ نخست صدقه بر وجه صدقه بودگرد مبدّل مى

 به شرطى که از راه حالل و با اخالص و به مورد صرف شود.

 دوّم: نیكى کردن به پدر و مادر )زنده باشند يا مرده(

                                                 
 .111/ 3لئال اْلخبار:  -(1)  235
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« سعادت»را به « شقاوت»دهد و  دوّم چیزى که مقدّرات را تغییر مى

ال کسانى که . خوش به ح«نیكى به پدر و مادر است» گرداند بر مى

توانند دل آنها را به دست  پدر يا مادرشان در حیات است و مى

اعتراف پدرى سنگدل به کشتن دختر خويش و هدايت او  آورند.

حديثى در بحاراألنوار نقل نموده   توسّط پیامبر صلى اهلل علیه و آله

روزى »را برايتان بخوانم:  که براى اهمّیّت نیكى به پدر و مادر آن

خدمت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: در زمان مردى 

دانم  جاهلیّت )پیش از اسالم( گناه بزرگى از من سر زده، نمى

که او را  شوم يا نه؟ همسرم دخترى زايید و از ترس اين بخشیده مى

ام لكن در پنهان  از بین نبرم، از من پنهان داشت و گفت: او را کشته

وقتى دختر چند ساله شد، خیال کرد حاال  داد. او را پرورش مى

آيد او را بكشم. او را در خانه آورد. روزى وارد خانه  ديگر دلم نمى

 شدم و گفتم: اين دختر کیست؟

______________________________ 
 .111/ 3لئالى األخبار:  -(1)

 302عدل، ص: 
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دت گفت: اگر بگويم در امان است؟ گفتم: آرى. گفت: همان دختر خو

ام. گفتم: خوب کردى. به بهانه  هست که او را پنهانى بزرگ کرده

مهمانى، دختر را بردم و کلنگ و طنابى با خود برداشتم. مادرش 

خواهى؟  روى، پس کلنگ و طناب براى چه مى گفت: اگر میهمانى مى

گفتم: شايد بتوانم خاربكنم و با خود بیاورم. در صحرا گودالى حفر 

نشست، دختر با دستهاى  ر سر و رويم که مىکردم، وقتى خاك ب

کرد، همین که گودال تمام شد، دختر را در  کوچكش آنها را پاك مى

شود يا  ام قبول مى آن انداختم و خاك به رويش ريختم! حاال آيا توبه

نه؟ حضرت پرسید: مادر دارى؟ گفت: نه مرده است. فرمود: خاله 

رفت  که او مى كن. هنگامىدارى؟ گفت: بلى. فرمود: به او احسان ب

حضرت فرمود: اى کاش! مادرش زنده بود؛ يعنى احسان به مادر 

توانست جبران اين گناه را بكند و آن را بشويد، حاال چون  مى

اى که با مادرش دارد  اش به اعتبار عالقه مادرش نیست، به خاله

پس براى جبران خرابیها  236«.شود احسان بكند، تا حدّى جبران مى

اند  پدر و مادرتان احسان کنید. آنهايى که پدر و مادرشان مردهبه 

 نیز مرتّباً برايشان دعا کنند:

                                                 
 ) با اندكى اختَلف(.58/ 74حباراْلنوار:  -(1)  236
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______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 58/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 303عدل، ص: 

اللّهمّ اغفرلى ولوالدىّ وارحمهما کما ربّیانى صغیراً اجزهما »

مخصوصاً بر سر قبر آنها برويد.  «.لسّیّئات غفراناًباالحسان احساناً وبا

 «.شنود میّت صداى کسى را که بر سر قبرش آمده مى»مروى است: 

  سوّم: کارهاى نیك و پسنديده

اصطناع »کند:  تبديل مى« سعادت»را به « شقاوت»سوّمین چیزى که 

احسان به هرکس و هر چه باشد. کار «. ؛ کار نیك است المعروف

خره مؤثّر است، لذا مؤمن بايد دست به هر کار خیرى بزند خوب باأل

تا شايد مقدّراتش را عوض نمايد. اگر خداى نكرده جزء مقدّراتش 

شود. چه  بى ايمان مردن باشد، به برکت اين سه کار عوض مى

اشخاصى که زمینه شقاوت در آنها بود و در اين ماه مبارك رمضان 

لزوم  د و به سعادت برگشت.در لیلة القدر، سرنوشتشان عوض ش

حديثى در اصول   مداومت در دعا، تضرّع و الحاح براى حفظ ايمان

خداى »که:  کافى از حضرت صادق علیه السالم رسیده. مجملًا آن

تعالى پیغمبران را آفريد و نبوّت را جبلّى آنها قرار داد. آنان پاك 
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چنین اند.  روند. دسته ديگر اوصیايند که آنان نیز آمده و پاك مى

طور مقدّرشان  ايمان بعضى از مؤمنین را نیز جبلّى قرار داد و اين

کرد که سراسر دلشان را نور ايمان فراگیرد، آنها نیز برگشتنى 

اى است، کاملًا به دل آنان فرو نرفته  نیستند. امّا ايمان بعضى، عاريه

 و بین بین است.

گردد، لذا  و مستقرّ مى ايمانشان با اصرار و الحاح، دعا و تضرّع ثابت

مؤمنین بايد همیشه در دعا و تضرّع، اصرار والحاح داشته باشند تا 

اگر خداى نكرده، ايمان عاريتى دارند، به ايمان ثابت و مستقر تغییر 

 «.يابد

 304عدل، ص: 

 

  عظمت و جايگاه واالى بدا از ديدگاه برخى از روايات

 

حديثى در  237«.بِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتبِيَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْ»

رساند. ابن مسافر  بحاراألنوار منقول است که عظمت مسأله بدا را مى

                                                 
 .39رعد:  -(1)  237
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در شب آخر عمر حضرت باقر علیه السالم خدمتش بودم. آن »گويد: 

ما بعث اللَّه نبیّاً إلّابعد اإلقرار ...  حضرت اين حديث را برايم فرمود:

مبعوث نكرد خداى » 238«.شاء ويؤخّر ما يشاءوانّ اللَّه يقدّم ما ي

که اوّل، آن پیغمبر اقرار به  تعالى پیغمبرى را به نبوّت مگر اين

وحدانیّت خدا کرد و دوّم اقرار و اعتراف کرد که منم بنده او وسوّم 

اندازد آنچه را بخواهد و عقب  که خدا جلو مى اقرار کرد به اين

دارد؛  «من يشاء» ر نسخه ديگرد«. اندازد هر چه را که بخواهد مى

اندازد هرکس را که  اندازد هرکس را که خواست و عقب مى پیش مى

اندازد  بخواهد. خداوند، اجل کسى را چون قطع رحم کرده جلو مى

اندازد. در اثر ناله  واجل ديگرى را به اعتبار دعا يا صدقه، عقب مى

سانى که به شود، يا در اثر اح مظلومى که پشت سرش بود، مريض مى

 ديگرى کرده،

______________________________ 
 .39رعد:  -(1)

 .147/ 1؛ اصول کافى: 113/ 4بحاراألنوار:  -(2)

 305عدل، ص: 

                                                 
 .147/ 1اِف: ؛ اصول ك113/ 4حباراْلنوار:  -(2)  238
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گردد. اقرار به بدا اعتقاد به کمال علم و قدرت  اش زياد مى روزى

کند؛  خداى تعالى است. دائماً مقدّرات )غیر حتمى( عباد تغییر مى

و طینت است که بعضى ادّعاى « عالم ذرّ»رى راجع به حتّى اخبا

اند. مضمونش تغییر مقدّراتى است که در آن عالم  تواترش را کرده

 تعیین شده است.

  اعتراف انسان به وجود خداوند در عالم ذرّ و ارواح

در بحاراألنوار، رواياتى از طريق اهل بیت علیهم السالم رسیده که 

موسوم گرديده « عالم ذرّ»عالمى داشته که به بشر، پیش از اين عالم، 

جاست که  شود. در آن اطالق مى« عالم ارواح»وگاهى به آن 

؛ آيا من پروردگار شما نیستم؟ «أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ» خداوند به او فرموده:

گفتند، در اين دنیا هم اهل « آرى»اگر  « قَالُواْ بَلَى»  گفتند: هستى

طور و اهل  جا هم همین گفتند، در اين« نه»سعادت هستند و اگر 

وجعل » فرمايد: مع الوصف در رواياتى امام صريحاً مى 239شقاوتند.

؛ يعنى خداوند همین اصحاب شمال که در عالم ذرّ «اللَّه البداء فیهم

تمكین نكردند، ممكن است آنان را مورد بدا قرارشان دهد و از 

رمضان موقع  اصحاب يمین گردند. مسلمان شنیده است که ماه

                                                 
 .373/ 16حباراْلنوار:  -(1)  239
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شود لذا  استجابت دعاست، در لیلة القدر مقدّرات عباد تعیین مى

خواهد تا او را سعادتمند قرار دهد و چنین  کوشد و از خدا مى مى

خدايا! اگر من در عالم ذرّ از کسانى بودم که جزء »گويد:  مى

اصحاب شمال شدم و بلى نگفتم، تو قدرت دارى که مرا جزء سعدا و 

 «.ن قرار دهىاصحاب يمی

______________________________ 
 .373/ 16بحاراألنوار:  -(1)

 306عدل، ص: 

  بدا مايه امید ناامیدان

بیت در اهمّیّت دادن به موضوع بدا  شايد جهتى که در اخبار اهل

است، ايجاد امید در افراد است تا مبادا کسى دلش از يأس بمیرد، 

به خدا باشد و بداند خداوند قادر انسان در هر شرايطى بايد امیدش 

است که وضع را عوض کند. از امیر المؤمنین علیه السالم نقل شده 

خداوند، طینت اصحاب يمین را از آب شیرين و طینت »است که: 

اصحاب شمال را از آب شور و تلخ قرار داد و با اين وصف براى 

خ سرشته هر چند طینت تو از آب تل«. اصحاب شمال هم بدا قرار داد

شوى،  شده باشد، مع الوصف اگر رو به درگاه خدا بیايى، شیرين مى
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کافى « بدا»زنند. صحبت درباره  کس نمى دست رد به سینه هیچ

دور  شود. ، مطالبى تذکّر داده مى«عدل»است. اينك به دنباله بحث 

گفتیم: هر موجودى هر چه الزم  بودن کار لغو و عبث از خداوند

ه او داده است و کار بیهوده و عبث از خدا دور داشته، خداوند ب

 است. بايد اين دو مطلب را مؤمنین يقین کنند.

جهان چون خدّ و خال و 

   چشم و ابروست

که هر چیزى به جاى 

  خويش نیكوست

 

خداوند پشّه ضعیف را بال داد تا به کارش بخورد، امّا فیل به آن 

 خواهد. بزرگى بال نمى

 307عدل، ص: 

مشهور،  240 گويند: ملّانصرالدّين مت خداوند در بى بال بودن شترحك

اى  ايّها الناس! امروز بايد شكر تازه»اى داشت؛ روزى گفت:  لطیفه

اى رسیده؟ گفت: بلى، بايد شكر کنید  کنید. گفتند: مگر نعمت تازه

که شتر بال ندارد؛ چون اگر بال داشت، روى هر عمارتى که 

                                                 
 وى فردى موهوم و وجود خارجى نداشته است. -(1)  240
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قدرت  «.گرديد و اسباب وحشت مردم مى کرد افتاد، خراب مى مى

پشّه به اين کوچكى بال الزم دارد   انگیز خداوند در خلقت پشّه شگفت

نه فیل به آن بزرگى و هر چه به فیل داده به پشّه هم داده؛ حتّى 

خرطوم. بالهاى لطیفى که دارد توجّه کنید. پشّه به اين کوچكى 

حافظه دارد. خرطوم  چشم دارد، ذايقه دارد، حسّ مشترك دارد و

ظريفش را چگونه از وسط سوراخ کرده که همچون سوزن در بدن 

کند و چه تلمبه قوى در آن کار نهاده که به  انسان يا حیوان فرو مى

کشد. چقدر در خوردن حريص است که  سرعت خون را باال مى

اعدام  خورد تا نتواند حرکت کند مگر مانعى در کار آيد. قدر مى اين

يكى از حكّام گذشته »گويند:   ا پشّه توسّط برخى از حاکمانمجرم ب

داد  خواست مجرمى را با شكنجه بكشد، دستور مى وقتى مى

اش کنند و دست و پايش را محكم ببندند و در گودالهاى کثیفى  برهنه

 که مرکز پشّه است، بیندازند.

______________________________ 
 رجى نداشته است.وى فردى موهوم و وجود خا -(1)

 308عدل، ص: 
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گرفتند و  ها فرا مى کشید که سر تاپاى مجرم را پشّه طولى نمى

«. کشتند زدند تا او را مى مكیدند ونیشش مى قدر خونش را مى اين

را بدانى که در موارد الزم از « دست»ضمناً چقدر بايد قدر نعمت 

داوند نمرود اى باشد. خ کنى، هر چند با پراندن پشّه خودت دفاع مى

و نمروديان را با همین پشّه هالك کرد که در محلّ خودش ذکر شده 

عدل خدا اقتضا   العاده پشّه سرعت انتقال و حسّاسیّت فوق است.

کند با همه يكسان معامله فرمايد؛ يعنى هر موجودى، هر چه در  مى

حدّ خودش الزم داشته باشد به او بدهد. پشّه در زندگى به بال نیاز 

رد، به او داده و با حسّاسیّتى عجیب که تماشايى است. همین قدر دا

که برايش دست بلند کردى، به قدرى حسّ قوى دارد که انخراق هوا 

اى است که  کند. اين چه حسّ فوق العاده کند و فرار مى را درك مى

را به او  حتّى در بشر نیست؟ چون پشّه به آن نیاز دارد، خداوند آن

رويد و  ى به بدن خودت کن؛ جاهايى که مو مىداده است. نظر

بینى در کف دست و چشم، مو  رويد را در نظر آور، مى نمى

فرمايد:  رويد. حضرت صادق علیه السالم در توحید مفضّل مى نمى

 241«.کند اگر کف دست پر مو باشد، حرارت و برودت را حس نمى»

پیشانى برّه طور زيبا نبود بلكه مانند  اگر مو داشت، اين  پیشانى

                                                 
 .33توحيد مفّضل:  -(1)  241
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را  ابروها شد. از اين گذشته، موجب مزيد سالمتى چشم است. مى

طورى قرار داده که زياد بلند نشوند و مانند محاسن، نخواهى 

اى يك بار زير ابرو عوض کنى بلكه حدّ معیّنى براى آن قرار  هفته

 داده است.

______________________________ 
 .33توحید مفضّل:  -(1)

 309 عدل، ص:

عالوه بر زيبايى، صورت با قوسى شكل بودنش، عرق پیشانى را 

  مژگانهاى کند تا در چشم نرود. همچون ناودانى به پايین هدايت مى

گذارد نورچشم متفرّق شود. در  چشم سبب قبض نور چشم است ونمى

بین مرد و زن اختالف است، اگر محاسن را در مرد   لب و خدّين  پشت

جدايى و تشخیص زن و مرد به اين آسانى میسّر  قرار نداده بود،

نبود، مخصوصاً در اجتماعاتى که از لحاظ لباس و آرايش، شباهتهاى 

  وجوب عدل عملى بر آحاد جامعه زيادى میان مرد و زن است.

عدلى »بايد درباره آن گفتگو شود « عدل»مطلب مهمّى که در بحث 

خدا به «. انجام دهداست که در مقام عمل، بر هر فردى واجب است 

را پیاده کرد، در مقام  عدلى که بايد آن 242فرمايد. عدل دستور مى
                                                 

242  (1)-\i « ْحسِن  .90حنل:  E\...«ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوا ْْلِ
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باشد. خیلى زياد است و عمل کردنش هم خیلى مشكل  حقوق مى

تر  از راه رفتن به روى شمشیر مشكل»است، همان تعبیرى که رسیده: 

عادل حقیقى تنها ائمّه »اند:  بعضى از بزرگان فرموده«. است

علیهم السالم هستند و گرنه کیست که در تمام عمرش در  معصومین

بلى، ولى «. جمیع شؤونش عدل را به تمام معنى رعايت کرده باشد

آدمى بايد بكوشد کمتر ظلم از او سر زند. بعضى از بى اطاّلعها تا 

آب که از سر رفت، چه »گويند:  آيد، مى اين قبیل مطالب پیش مى

نجات يافتن آن غريقى که يك قامت در  آيا در«. يك کلّه چه صد کلّه

  که صد قامت آب فرو رفته، با آن

______________________________ 
 .90نحل:  ...«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَا لْإِحْسنِ » -(1)

 310عدل، ص: 

فرو رفته، مثل هم است. يا کسى که تنها دامنش آتش گرفته مثل 

رق آتش است؟! نگو من کجا و عدل آل کسى است که سر تا پا غ

محمّد صلى اهلل علیه و آله کجا؟ درست است لكن جورى هم نشود 

که مانند ظلم معاويه و يزيد از تو سر زند. به هر حال، در باب پیاده 

 -2عدل با خدا.  -1 کردن عدل، در سه مرحله بايد گفتگو کرد:
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نفست آن است عدل با   عدل باخود. عدل با نفس -3عدل با خلق. 

اش  که نگذارى رها باشد. اگر حیوان چموشى را رها کنى، درباره

تر است. بايد لجام  اى. نفست از هر حیوان سرکشى سرکش ظلم کرده

و زمام آن را محكم بگیرى. در مقام خوردن، آشامیدن، خوابیدن، 

شود و  گفتار و کردار، اگر زمامش را نگیرى، از حدّ اعتدال خارج مى

کشاند. همچنین در پوشاك و مسكن اگر تعديل  اط يا تفريط مىبه افر

اى. در امور مباح چنین است، واى اگر به  نكنى، به خودت ظلم کرده

؛ خدايا! به خودم 243 ظلمت نفسى»حرام بكشد، لذا در دعاهاست: 

 «.ستم کردم

______________________________ 
ظلم »داستانهاى شیرين، جا مؤلّف شهید با ذکر مثالها و  در اين -(1)

از « مظالم»دهد امّا چون اين مطالب در کتاب  را شرح مى« به نفس

جا آمده  آثار ايشان منتشر شده و اين قسم مطالب مشروحاً در آن

است لذا از ذکر آن خوددارى گرديد. طالبین محترم به آن کتاب 

با عدل »و « عدل با خدا»همچنین راجع به  جالب مراجعه فرمايند. ف

دهند که در همان کتاب مظالم و غیر آن  نیز شرح مبسوطى مى« خلق

 آمده است.

                                                 
جا آمده است  از آثار ايشان منتشر شده و اين قسم مطالب مشروحاً در آن« مظاَل» دهد اّما چون اين مطالب در كتاب را شرح مى« م به نفسظل» جا مؤّلف شهيد با ذكر مثاَلا و داستاهناى شريين، در اين -(1)  243

 دهند كه در مهان كتاب مظاَل و غري آن آمده است. طى مىنيز شرح مبسو « عدل با خلق» و« عدل با خدا» مهچنني راجع به لذا از ذكر آن خوددارى گرديد. طالبني َمرتم به آن كتاب جالب مراجعه فرمايند. ف
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 311عدل، ص: 

 

  برپايى دستگاه آفرينش بر میزان عدل

 

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاإِلهَ »

برپا « عدل»دستگاه آفرينش بر میزان  244«.زُ ا لْحَكِیمُإِلَّا هُوَ ا لْعَزِي

عدل در آفرينش؛  «قَآئِمًا بِالْقِسْطِ» شده و برپاست. در آيه شريفه:

يعنى قرار دادن هر چیزى در محلّ خود، در هر جا به چشم 

عدل در »اى از  نمونه  اى از عدل در جمادات نمونه خورد. مى

مین با سرعت سرسام آورى که را عرض کنم. همین کره ز« جمادات

دارد، اگر عدل در آفرينش آن به کار نرفته باشد، از هم پاشیده 

 شود. مى

ترين  اى، چهار فرسخ است، سريع سرعت حرکت انتقالى در هر ثانیه

اى اين قدر پرواز کند. اگر  هواپیماها معلوم نیست بتواند در هر ثانیه

شد  دند، از هم متالشى مىدر کره زمین اين کوهها با اين صالبت نبو

  و تمام
                                                 

 .18آل عمران:  -(1)  244
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______________________________ 
 .18آل عمران:  -(1)

 312عدل، ص: 

ماند. اين  گرديد و ساختمانها سالم باقى نمى خاکها پراکنده مى

اين کوهها  245کوهها را میخ کره زمین قرار داد تا زمین مستقرّ بماند.

ل الهى در آفرينش عد میخهاى عدل خدا در آفرينش زمین هستند.

که سطح زمین را نه به  آن« عدل خدا در آفرينش زمین»از   زمین

طورى سخت قرار داد که کلنگ در آن فرو نرود و گرنه چگونه چاه 

آوردند و چگونه بر روى آن  کردند و آب بیرون مى حفر مى

کردند. از طرفى ديگر، اين قدر رخوه و سست  ساختمان احداث مى

که نشود بر روى آن مستقر گرديد بلكه بعضى جاها را نیز قرار نداد 

سخت و بعضى جاها را سست و برخى ديگر را به حدّ وسط قرار داد 

تا مردم بتوانند همه گونه از زمین استفاده برند: زراعت کنند، 

عدل الهى در  درختكارى نمايند و از جنگلها و کوهها استفاده برند.

عرض کنم. برخى از « نباتات عدل در»مثالى هم براى   نباتات

گويند و تربچه و  نرگسى که به آن زردك مى»دانشمندان گويند: 

اش مستقیم به زمین فرو  اى که ريشه شلغم و اين قبیل درختان میوه

                                                 
245  (1)-\i «َوا جْلَِباَل َأْوتَاًدا»\E  :7نبأ. 
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رود گلويش مثل ناودان است و اطراف گلويش را برگهايى احاطه  مى

د و از گیر آيد، از اطراف آب را مى کرده است، وقتى که باران مى

طور برگهايشان گلو  دهد. بر عكس گیاهان ديگر اين گلو پايین مى

ندارد، علّتش آن است که زردك، شلغم و تربچه که ريشه آنها 

 تواند رود، آب کمترى مى مستقیم به زمین فرو مى

______________________________ 
 .7نبأ:  «وَا لْجِبَالَ أَوْتَادًا» -(1)

 313عدل، ص: 

بهترين راه براى رساندن بقیّه آب به او همین گلوى گشاد  دريابد،

دهد، امّا گیاهانى که  است که به صورت ناودانى آب را پايین مى

عدل در تنفّس  «.ريشه پهن دارند، نیازى به گلوى گشاد هم ندارند

است که « تنفّس گیاهان»مثال ديگر در عدل در نباتات مسأله   گیاهان

در علم جديد مسلّم شده که تنفّس نباتات بر آور است.  راستى حیرت

عكس تنفّس حیوانات است. حیوان، هواى لطیف اکسیژن دار را فرو 

نمايد و گاز آلوده  برد و دستگاه تنفّس، خون کثیف را تصفیه مى مى

گرداند، اين گاز، مضرّ و سمّى است که اگر  اش را )کربن( بر مى شده

اى به  به قسمى که هیچ روزنهاى چند نفر بمانند  در جاى دربسته
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میرند،  شوند و مى خارج نداشته باشد، پس از چندى، همه مسموم مى

برد؛ مثلًا خاتم  لذا انسان پى به اسرار بعضى از احكام اسالم مى

األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله از دمیدن در طعام نهى فرموده 

خنك نكن؛ چون  را است: چاى داغ را فوت نكن و با نَفَس خودت آن

دهى. به هر حال، اين  وقت دمیدن، آن مادّه فاسد را به خوراك مى

تنفّس حیوانات، هواى لطیف فرو بردن و هوا را کثیف کردن است، 

گیرند و  کنند؛ گاز کربن را مى امّا نباتات بر عكس حیوانات تنفّس مى

دهند. کثیف کردن هوا توسّط حیوان را جبران  اکسیژن پس مى

اى که درخت بیشترى داشته  ند تا هوا تعديل شود، لذا هر خانهکن مى

تر است.  باشد، از نظر حفظ الصّحه )بهداشت( براى زندگى مناسب

تر از جاهاى ديگر است و در شرع مقدّس  هواى باغ به مراتب لطیف

 گونه که زراعت مستحب است. اسالم، درختكارى مستحب شده همان

 ايد. کرد که مكرّر شنیده ى مىعلى علیه السالم هم درختكار

 314عدل، ص: 

هاى مختلف براى تفكّر در  در عالم حیوانات رشته  عدل در حیوانات

اش در راه دور است، به او بال داد و به  عدل است. آن را که آذوقه

 که در درياست، آلت شنا کردن داد. آن
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 اى از به هر حیوانى به مقدارى که هوش الزم داشت، داد. نمونه

شگفتى  هوش حیوانات را در ضمن داستان برايتان بازگو نمايم.

 -که بسیار مرد موثّقى است -يكى از رفقا  انسان از هوشیارى سگ

چند سال قبل، فصل زمستان، برف مفصّلى آمده بود و »کرد:  نقل مى

هوا به شدّت سرد بود. من در دکّانم کنار آتش نشسته بودم و در 

اى بود که مستأجر نداشت و سقفى از آن  رابهبرابر دکّانم، دکّان خ

هايش دورش را گرفته،  جا زايیده بود و بچّه باقى بود. سگى در آن

کردم. يك مرتبه ماده  خوردند و من هم تماشا مى از پستانش شیر مى

آورد وسط کوچه، در  سگ جستن کرد و توله هايش را يكى يكى مى

هايش را که بیرون آورد، داد. همه بچّه  زير ريزش برفها قرار مى

اين هوش سگ از «. طولى نكشید که سقف دکّان فرو ريخت!

کجاست؟ چگونه متوجّه ريزش سقف شد. تلفن غیبى به او شد؟ آيا از 

اش را دوست  که چقدر بچّه ريختن گلها متوجّه گرديد؟ ديگر آن

دارد، خدا چگونه مهر مادرى را در او قرار داده است تا از اين  مى

شگفتى خواجه نصیرالدين طوسى از  ها پذيرايى کند؟! توله

دهند که خیلى  حكايتى به خواجه نصیر نسبت مى  تیزهوشى آسیابان

در مسافرتش شب هنگام به آسیابى رسید و فصل »هم مشهور است: 

 تابستان بود. آسیابان گفت:
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 315عدل، ص: 

: هوا مانید، در آسیاب بخوابید. خواجه فرمود جا مى اگر امشب اين

گرم است و هواى بیرون بهتر است. آسیابان گفت: امشب باران 

آيد. خواجه نگاهى به آسمان کرد و هوا کاملًا صاف بود و يك  مى

خوابم.  قطعه ابر هم نبود، لذا فرمود: نه همین جا بیرون مى

شب، باد وابر، رعد وبرق فراوانى آمد ورگبار شديدى شروع شد  نیمه

خل آسیاب شد واز آسیابان پرسید: از کجا و خواجه به ناچار دا

آيد؟ گفت: من سگى دارم که به تجربه  دانستى امشب باران مى

خوابد، ديشب  ام هر وقت بخواهد باران ببارد، در آسیاب مى دريافته

حكمت الهى در  «.هم وارد آسیاب شد، دانستم باران خواهد آمد

اى لباس خداوند بر  پوشاك و طعامهاى مناسب براى حیوانات

حیوانات چه کرده است؟ بعضى را پوست ضخیم و بعضى را مو و 

برخى را پشم و کرك، آنچه الزم داشته داده است، لذا حیوانات در 

اند. از حیث خوراك،  فصل زمستان و تابستان از جهت لباس راحت

چگونه معیشت آنان را تأمین فرموده است؟ از حضرت مسیح علیه 

ر توکّل مانند مرغها باشید، چگونه صبح د»السالم نقل شده که: 

خداوند به «. گردد آيد و سیر به النه بر مى گرسنه از النه بیرون مى

هر کدام آنچه الزمه آفرينش اوست عطا فرموده است با رعايت 
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  تیزهوشى سگ و اسب حكمتها و مصلحتهايى که در آفرينش آنهاست.

ش از خیلى براى پاسبانى آفريده شده است، لذا خواب« سگ»

 حیوانات سبكتر

 316عدل، ص: 

کند.  است. آهسته از کنارش که راه برويد، چشمانش را باز مى

شناسد. با بستگان و رفقاى صاحبش به  همچنین صاحبش را خوب مى

شناسد؛ چون  دفعه مالقات، آنها را مى شود. با يك زودى آشنا مى

به اسب هم که  براى پاسبانى است، بايد دزد را از آشنا تشخیص دهد.

بیشتر با بشر سروکار دارد و براى کارهاى متعدّدى از او استفاده 

هاى جنگ چه بسا از  شود، فراست بیشترى داد. در معرکه مى

صاحبان خود دفاع کردند ودر حفظ آنها کوشیدند. اينها براى نمونه 

ل بود. مرتّباً در اين قبیل مطالب تأمّل کنید تا برايتان يقین شود که فع

خدا غیر از حكمت و مصلحت، چیز ديگرى نیست. هر چیزى به جاى 

خود و عین صالح و سداد است؛ حتّى در بالها نیز حكمتهايى افتاده 

که اگر خود انسان از آن حكمتها آگاه بود، همان را براى خود 

يكى از   وزيدن باد سمّى در زمستان و حكايتى شگفت پسنديد. مى

حدود شصت »نمود که:  بستگانش نقل مىعلماى مرحوم از يكى از 
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سال قبل در فصل زمستان، باد سمّى عجیبى آمد که به اصطالح به 

دار باقى نماند.  درختها سم زد، به قسمى که حتّى يك درخت میوه

يك نفر در منزلش درخت زرد آلوى کتانى داشت که آن را خیلى 

انید هاى ضخیمى پوش داشت. اطراف درخت را با پارچه دوست مى

 -خشكاند همان سوز سرما که درختها را مى -اگر باد سمّى بیايد که

به اين درخت آسیب نرسد. در آن سال تمام باغها خشك شد، امّا 

درخت زرد آلوى منزل اين آقا به واسطه زحمتى که کشیده بود، 

میوه داد وچون خیلى اهمّیّت داشت، چند دانه، چند دانه از آن را 

 داد. ش به عنوان تحفه و هديه مىبه رفقا و بستگان

 317عدل، ص: 

درآن سال هرکس ازمیوه اين درخت خورد، وبا گرفت ومرد، 

مصلحت نبود  شد که بادسرد وسمّى هم بى وقت معلوم آن

لزوم واگذار کردن  وباضرراندك از ضرربیشتر پیشگیرى گرديد.

پرده آوريم در زير  ما از اسرار آفرينش سر در نمى کارها به خداوند

چه حكمتها و مصلحتهاست، لذا بايد در شدايد تكیه مان به خدايمان 

آورد. اگرفقر  باشد، هرطورمصلحت ماست برايمان پیش مى

بوده، اگرمرض آمد، بازهم حكمت داشته، خدا بهتر  آمدحتماًصالح
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وکارمان را  داند. بیايیددر اين آخرعمر، باخداى خود آشتى کنیم مى

؛ کارم را به  افوّض امرى إلى اللَّه»گويیم:  رّر مىاو واگذارکنیم. مك به

سخنى از امام صادق علیه  گويیم. ، ولى دروغ مى«خدا واگذار کردم

از حضرت صادق علیه السالم   السالم درباره حكمت نزول بال بر مؤمن

اگر بدن مؤمن را در دنیا قطعه قطعه کنند، صالح »منقول است که: 

کند، يا از عذاب  ترى مى از بالى سخت اوست. اين بال يا پیشگیرى

تر شدن چهره امام حسین  بر افروخته «.نمايد آخرت جلوگیرى مى

نديدم کسى را در »راوى گويد:   علیه السالم در مصیبتهاى تازه

اى که بر او  مصیبت همچون حسین علیه السالم باشد؛ هر مصیبت تازه

آرى، چون «. گرديد تر مى اش برافروخته شد، چهره وارد مى

شود، ساعتى بردبارى  اش به صالح اوست، تالفیها مى داند همه مى

صلّى اللَّه علیك يا ابا  حساب. بیشتر و به دنبالش سعادتهاى بى

 عبداللَّه الحسین الشّهید.

 

 318عدل، ص: 

 

  اسرار و رازهاى پنهان در انواع بالها و ناماليمات
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و جز حكمت و مصلحت دستگاه آفرينش را سراسر، عدل فرا گرفته 

در آن نیست؛ حتّى ناماليمات و بالها نیز اسرار و رازهايى در آنها 

نهفته است. حاال اگر کسى چشم باطن بین ندارد، نبايد به آنچه 

داند اعتراض کند وگرنه مانند آن کورى است که بر بساط  نمى

بزرگى وارد شد که سفره رنگین از انواع خوراکیها در آن قرار داده 

زد، خوراکیها را لگدمال  بودند. کور با پا به ظرفهاى چینى و بلور مى

کرد، آن وقت فرياد  کرد و به اين طرف و آن طرف پرت مى مى

کرد: کى اين بساط را چیده؟ چرا ظرف چینى  زد و اعتراض مى مى

تو، هم کور هستى، هم احمق. »جا گذاشته؟ ظريفى گفت:  اين

کنى، به  اند و احمقى که اعتراض مى اى چیده بینى که چه سفره نمى

کسى که به قضا و «. فهمى بینى و نمى خودت اعتراض کن که نمى

کند، داستانش مانند همین کور است. تو  قدر الهى هم اعتراض مى

چشم مصلحت بین ندارى که زيبايیها را دريابى، حاال که در دست و 

شیر، ببر،   نكات ضعف شیر درنده کنى. پايت شكست، اعتراض هم مى

 پلنگ و گرگ حیوانات درنده هستند. حكمتها و مصلحتهايى در

 319عدل، ص: 
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آفرينش آنهاست. بلى درنده هم هستند، امّا شما در تمام مدّت 

ايد که شیرى، انسانى را دريده  عمرتان چند مرتبه ديده يا شنیده

کند، از صداى خروس  اش دل را جا کن مى باشد؟ همین شیر که نعره

کنند، اگر خدا اين ترس را  اى زندگى مى ترسد. در هر قريه، عدّه مى

شیر از »اند:  ها در خطر بودند. نوشته در شیر قرار نداده بود، خیلى

ترسد، مخصوصاً از انسان  ترسد، از شعله آتش مى صداى طشت مى

کس که درنده آفريد، عدل در آفرينش  آرى، آن«. ترسد عريان مى

 شوند اشیاء با اضداد خودشناخته مى د.آن را هم رعايت فرمو

بیماريها اسباب اعتراض خیلى از افراد بشر است، در حالى که 

مقدارى از آن، علّت طبیعى دارد و آن اصطكاکاتى است که الزمه 

ترکیب مواد در اين عالم است که فعلًا کارى به آن نداريم. چیزى که 

مرض را قرار خواهم يادآور شوم آن است که خدايى که  حاالمى

. از روى ضد، «تعرف االشیاء باضدادها» داد، شفا را هم قرار داد:

تر  ترباشد، ضدّديگر، معروف شوند، هرچه ضدّ، قوى مى اشیاء شناخته

شود؛  گردد. اگر نعمت، مقابل نداشته باشد، شناخته نمى ومشهورترمى

گردد. اگر در  وقت قدر نعمت معلوم مى ولى اگر نقمت بود، آن

گرفتى، وقتى سر درد نداشتى، چگونه نعمت خدا  ت سردرد نمىعمر

شناختى؟ همچنین دانه دانه اعضاى بدن از چشم و گوش و  را مى
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بیند، به نعمت عافیت آشنا  معده، لذا وقتى اين بیماريها را مى

گاهى  منشأ انواع بیماريهاى بشر کند. گردد و سپاس خدا مى مى

گناهى مرتكب شده که  منشأ بیمارى، عمل خود آدمى است.

  اش نتیجه

 320عدل، ص: 

خورد. گاهى هم منشأ مادّى دارد مانند  صدمه بدنى است که مى

عنوان هديه از طرف خداست تا  پرخورى، يا بد خورى و گاهى هم به

او را به درگاه خود بكشاند. رسول خدا تب کرد، جبرئیل عرض کرد: 

ما را مبتال به تب خدا صداى ناله مريض را دوست دارد، لذا ش»

طور کلّى  شود به بنابر اين، منشأ بیمارى، مختلف است و نمى«. کرد

 يك حكم کرد.

ممكن است از خوراك يا گناه باشد، يا تنها لطف الهى شامل حال 

در بحاراألنوار از حضرت   بازگشت علوم به چهار جمله بیمار است.

میع علوم را صادق علیه السالم روايت کند که آن حضرت فرمود: ج

يعنى بازگشت همه علوم به اين چهار  246در تحت چهار جمله يافتم؛

مطلب است و کسى که اين چهار مطلب را بفهمد مثل اين است که 

                                                 
246  (1)-\i وجدت العلوم يف اربعة: ان تعرف رّبك، ان تعرف ما صنع بك، ان تعرف ما أراد منك، ان تعرف ما َيرجك من دينك \E :(.328/ 78) حبار اْلنوار 
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اوّل: خداى خودت را   جمله اوّل: خداشناسى جمیع علوم را داناست:

جمله دوّم: شناخت  کس که تو را به عرصه وجود آورد. آن بشناسى.

دوّم: بشناسى که خدا با تو چه کرده   هى در اعضاى بدنحكمتهاى ال

حكمتهايى که در ساختمان بدنت کرده، قدرت نمايیهايى که  است.

 فرموده است، در

______________________________ 
وجدت العلوم في اربعة: ان تعرف ربّك، ان تعرف ما صنع بك،  -(1)

)بحار األنوار:   ينكان تعرف ما أراد منك، ان تعرف ما يخرجك من د

78 /328.) 

 321عدل، ص: 

سخنى از امام  هايى کشیده است. يك قطره آب، قلم قدرت چه نقشه

حضرت صادق علیه   صادق علیه السالم درباره شگفتى خلقت چشم

)مضمون روايت در توحید مفضّل( نگاه چشمت » فرمايد:  السالم مى

وشه يا شش گوشه يا بكن، اگر غیر از شكل بادامى بود مثلًا چهارگ

اش  که بايد کثافات از گوشه عالوه بر اين«. مثلث بود، چقدر زشت بود

که کثافات  248 اى و بالوعه 247 خارج شود )قناة العین( يعنى آبشى

                                                 
 چاهى كه در صحن سراى كنند براى رفع حوايج كودكان و گرد آمدن فاضَلب، چاهك) فرهنگ معني(. -(1)  247
 شود، آبريز) فرهنگ عميد(. چاه فاضَلب در خانه، چاهى كه در آن آب باران و آِباى گنديده رَيته مى -(2)  248

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  448 

کند، دو گوشه چشم سوراخ است و به دو  گیرد و رد مى چشم را مى

سوراخ بینى متّصل است، چون چشم باز است و خاك و خاکستر و 

شود، هر چه خودت را نیز نگهدارى باألخره  ر در چشم داخل مىغبا

چیزى در چشم خواهد رفت، آب کثیف چشم از دو سوراخ، گذشته و 

گیرد.  رود، اگر اين دو سوراخ نباشد، انسان چشم درد مى پايین مى

عجب مخزنى خداى تعالى درست فرموده است. دوا در چشم 

هايى از عدل خدا  ، اين نمونهآيد کنى، از سوراخ بینى بیرون مى مى

همچنین آن   رشد تدريجى شعور در انسان در آفرينش چشم است.

شود، بدون شعور و ادراك  وقتى بچّه متولّد مى»فرمايد:  حضرت مى

است؛ چون اگر با شعور باشد، آن وضع تولّد با حیا منافات دارد و به 

قدر غلتید چ گذرد. يا وقتى در نجاست خود مى بچّه سخت مى

  خجالت

______________________________ 
چاهى که در صحن سراى کنند براى رفع حوايج کودکان و  -(1)

 گرد آمدن فاضالب، چاهك )فرهنگ معین(.

چاه فاضالب در خانه، چاهى که در آن آب باران و آبهاى  -(2)

 شود، آبريز )فرهنگ عمید(. گنديده ريخته مى
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 322عدل، ص: 

اوند چنین قرار داد که به تدريج شعور پیدا کند. و کشید، لذا خد مى

آيد و  گردد و وقتى به سخن مى بچه اسباب انس پدر و مادر مى

حكمت  «.کنند کند، به راستى که والدينش کیف مى شیرين زبانى مى

که: معده بچّه  ديگر اين ترين غذا براى نوزاد خداوند در ايجاد لطیف

رکّب را ندارد لذا خداوند ضعیف است و نیروى هضم غذاهاى م

ترين غذاها را برايش قرار داد و تكويناً به بچّه الهام فرمود که  لطیف

که: اگر شیر يك مرتبه در دهان بچّه  پستان مادر را بمكد. ديگر آن

کرد، لذا سوراخهاى متعدّدى قرار داد  اش مى نمود، خفه ريزش مى

دوّمین مطلب اين  که به تدريج و به مقدار مشخّصى شیر بیايد. پس

؛ بدانى که خداوند به تو چه فرموده  ان تعرف ما صنع بك»شد که: 

جمله سوّم:   هاى خداوند از انسان جمله سوّم: شناخت خواسته «.است

؛ بشناسى که خداوند از تو چه خواسته  ان تعرف ما أراد منك»

رفتار کنى « عدل»بدانى از تو عدل خواسته است و اگر به «. است؟

چه خدا از تو خواسته، به راستى که خوشى دنیا و آخرت را آن

اى، اگر عمل نكنى، در ظلمات هستى. براى اهل عدل، در  يافته

زندگى دنیا راحتى خیال و آسايش وجدان و پس از مرگ، ملحق 
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شدن به ارواح عالیه است. عدل در اعتقاد، عدل در اخالق، عدل در 

 به خلق و نسبت به خود.عمل آن هم عمل نسبت به خدا و نسبت 

 323عدل، ص: 

عدل با خدا در مرتبه نخست آن است که  معناى عدل با خداوند

ريا  249اگر شرك آوردى، ظالم هستى.«. برايش شريك قايل نشوى»

شرك به خداست. هوا پرستى براى خدا، در عبادت شريك آوردن 

رود لكن از  بینید با تهديد بشرى از میدان به در مى است. مى

شود ايمان نیست، يا کم  هراسد، پس معلوم مى هديدهاى الهى نمىت

آن است که در وجودت « عدل با خود»  معناى عدل با خويش است.

محكوم گردد. وقتى بر عكس باشد، نور « نفس»حاکم شود و « عقل»

در محبسى رفت و ظلمت بر سرکار آمد، جمیع حرکات بر طبق نفس 

معناى عدل  تواند بگیرد. را نمى شود، جلو خشم و شهوتش و هوا مى

در اخالق  خواجه نصیر را نیز بزرگانى مانند« عدل با خلق»  با خلق

اند و بهتر از  در احیاء العلوم و ديگران شرح داده  غزّالى ناصرى و

اى است که در نهج البالغه ضمن وصاياى حضرت  همه جمله

علیه السالم  حسن مجتبى فرزندش امام امیرالمؤمنین علیه السالم به

                                                 
249  (1)-\i ... « ََلظُْلم  َعِظيم   يُبَنَّ ََلُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الّشْرك»\E  :13لقمان. 
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خودت را میان خود و ديگرى میزان قرار بده، هر طور »است که: 

عدم  «.خواهى مردم با تو معامله کنند، با ديگران معامله کن مى

به قدرى مطلب مهمّ است که در قرآن   جايز بودن ظلم به کافران

 فرمايد: مجید صريحاً مى

______________________________ 
 .13لقمان:  «ىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌيبُنَ»...  -(1)

 324عدل، ص: 

حاال که با  250«.دشمنى قومى، شما را وا ندارد که ستم روا داريد»

شما دشمن و کافر است و شما را از حجّ خانه خدا و مسجد الحرام 

يد. جا روا دار منع کرده است، اين کارها باعث نشود که ستمى بى

طور اختصار چنین است: سالى که مسلمین خواستند  جريانش به

اعمال عمره بجا آورند، مشرکین مكّه نگذاشتند، سال بعد پیغمبر 

صلى اهلل علیه و آله با دوازده هزار نفر و با قدرت و تجهیزات کامل 

شود که مبادا عقده سال قبل و  به مكّه رفت، خداوند يادآور مى

ث شود که از جادّه اعتدال خارج شويد و تجاوز مزاحمت مشرکین باع

و ستم کنید، خانه کسى را خراب نكنید، خلف وعده با مشرکین و 

فرمايد:  طور کلّى مى کفّار نكنید و نقض عهد نكنید. در آيه ديگر به
                                                 

250  (1)-\i ... « َْوََل جَيِْر َمنَُّكْم َشَناُن قَ ْوٍم ... َأن تَ ْعَتُدوا»...\E  :2مائده. 
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دشمنى و درگیرى باعث اجحاف و عدالت نكردن نشود، همیشه »

با هرکس دلتنگى  251.«عدالت کنید که به پرهیزکارى نزديكتر است

پیدا کردى، مبادا سبب تجاوز شما بشود تا خداى ناکرده کار به 

تهمت، آبرو ريزى و غیبت برسد. هرکس بايد به فكر رود که چقدر بر 

خاطر  مسلمان شدن مرد يهودى به خالف اين آيه عمل کرده است.

کتب  بنا بر خبرى که در رفتار شايسته پیامبر صلى اهلل علیه و آله با او

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله چند درهم به يك نفر »اخبار است: 

يهودى بدهكار بود. هنگام عبور پیامبر، يهودى، جلوى آن حضرت را 

 ات را بپرداز و برو. گرفت که بدهى

______________________________ 
 .2مائده:  ...« وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ... أَن تَعْتَدُواْ»...  -(1)

أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ   وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى» -(2)

 .8مائده:  ...«  لِلتَّقْوَى

 325عدل، ص: 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: حاال ندارم. يهودى گفت: تو 

اصحاب گذشتند و  مانم. بعضى از کنم. فرمود: من هم مى را رها نمى

                                                 
251  (2)-\i «َأَلَّ تَ ْعِدُلواْ اْعِدُلواْ ُهَو أَقْ َرُب لِلتَّْقَوى  َوََلجَيْرَِمنَُّكْم َشَناُن قَ ْوٍم َعَلى  »...\E  :8مائده. 
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وضع را که چنین ديدند، خواستند يهودى را زجر کنند. رسول خدا 

اى او را قطعه  خواست با اشاره مانعشان شد. در صورتى که اگر مى

کردند. آفتاب گرم مدينه بر بدن پیغمبر تابید و عرق از سر  قطعه مى

ريخت، مع الوصف کوچكترين حرف تندى به او  و روى مبارکش مى

اللَّه صلى اهلل علیه و آله  هنگام نماز شد، آمدند گفتند: يا رسول نزد.

آوريد؟ فرمود: يهودى بر  موقع نماز است، مگر مسجد تشريف نمى

من حق دارد. وقتى يهودى اين وضع را مشاهده کرد، روى دست و 

پاى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله افتاد و عرض کرد: من تو را براى 

لكه در تورات اوصاف پیغمبر آخر الزمان را پول نگاه نداشتم ب

است، خواستم امتحان کنم که تو همان   حلم  خواندم که از آن جمله

أشهد ان ال اله إلّااللَّه  پیغمبر موعود هستى يا نه؟ لذا ايمان آوردم:

رفتار عادالنه على علیه السالم با قاتل «. اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول

فتارى که آقا با قاتل خودش ابن ملجم کرد، ر  ناجوانمرد خويش

 اى از عدل با دشمن است. نمونه

)اشقى من عاقر ناقة   ترى نیست اى که از او شقى آن حرامزاده

على علیه السالم سفارش او را به فرزندش امام حسن  252ثمود(

                                                 
 .226/ 10حباراْلنوار:  -(1)  252
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او به من يك شمشیر بیشتر نزده » فرمايد: مجتبى علیه السالم مى

 ربت شمشیر بیشتر به اواست، شما نیز يك ض

______________________________ 
 .226/ 10بحاراألنوار:  -(1)

 326عدل، ص: 

روز »فرمايد:  امّ کلثوم مى 253«.نزنید، مبادا او را تكّه تكّه کنید

نوزدهم و بیستم، عطش على علیه السالم زياد بود، وقتى اظهار 

خورد و  را مى آوردند. مقدارى از آن کرد برايش شیر مى عطش مى

آخرين «. اش را به اسیرتان )ابن ملجم( بدهید کرد بقیّه سفارش مى

اين آخرين رزق من از دنیا »مرتبه که تمام شیر را نوشید، فرمود: 

آنان را سوگند داد که براى ابن ملجم هم ببريد. همان فرمايش « بود

ز اگر سلطنت هفت اقلیم را به من بدهند و در برابرش ا»خودش که: 

اى به ستم بگیرم چنین کارى را  من بخواهند پرکاهى از دهان مورچه

راستى در برابر عدل على علیه السالم و نور «. نخواهم پذيرفت

 مطلق، ظلم بنى امیّه و ظلمات آنهاست.

                                                 
 .47هنج البَلغه فيض اَلسَلم: حكمت  -(1)  253
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 چقدر بى رحمى داشتند که حتّى به بچّه شیر خوار هم ترحّم نكردند.

 ین الشّهید.صلّى اللَّه علیك يا ابا عبداللَّه الحس

______________________________ 
 .47نهج البالغه فیض االسالم: حكمت  -(1)
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